
www.netjen.com.br

R$ 2,00

Quarta-feira,
30 de agosto de 2017

Ano XV – Nº 3.459

“Ultimamente, 
passaram-se 
muitos anos”.
Otto Lara Resende (1922/1992)
Escritor brasileiro

BOLSAS
O Ibovespa: +0,44% Pontos: 
71.329,85 Máxima de +0,44% 
: 71.330 pontos Mínima de 
-0,7% : 70.517 pontos Volume: 
6,53 bilhões Variação em 2017: 
18,44% Variação no mês: 8,21% 
Dow Jones: +0,26% Pontos: 
21.865,37 Nasdaq: +0,3% Pon-
tos: 6.301,89 Ibovespa Futuro: 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,1650 Venda: R$ 3,1655 
Variação: +0,04% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,23 Venda: R$ 3,33 
Variação: estável - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,1689 Venda: R$ 
3,1695 Variação: +0,42% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,1400 
Venda: R$ 3,3000 Variação: 
-0,09% - Dólar Futuro (setembro) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 8,48% ao 
ano. - Capital de giro, 12,22% ao ano. 
- Hot money, 1,39% ao mês. - CDI, 
9,14% ao ano. - Over a 9,15%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.318,90 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,27% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 132,300 
Variação: -0,08%.

Cotação: R$ 3,1660 Variação: 
-0,13% - Euro (17h31) Compra: 
US$ 1,1971  Venda: US$ 1,1975  
Variação: -0,03% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,7850 Venda: R$ 
3,7870 Variação: -0,08% - Euro 
turismo Compra: R$ 3,7200 Ven-
da: R$ 3,9500 Variação: +0,51%.

+0,31% Pontos: 72.060 Máxi-
ma (pontos): 72.125 Mínima 
(pontos): 71.225. Global 40 
Cotação: 929,819 centavos de 
dólar Variação: -0,31%.

A frustração de receitas 
no programa de regu-
larização de ativos no 

exterior e de arrecadação 
de tributos pagos pelas ins-
tituições fi nanceiras fi zeram 
o Governo Central registrar 
o maior défi cit primário da 
história em julho. No mês 
passado, o resultado fi cou ne-
gativo em R$ 20,152 bilhões, 
contra défi cit de R$ 19,227 
bilhões em julho do ano pas-
sado. O défi cit primário é o 
resultado negativo nas contas 
do governo desconsiderando 
o pagamento dos juros da 
dívida pública.

De janeiro a julho, o dé-
ficit primário somou R$ 

     

Governo Central (Tesouro, 
Previdência e BC) registra maior 
défi cit para julho em 21 anos

76,277 bilhões, também o pior 
resultado desde o início da 
série histórica, em 1997. Nos 
sete primeiros meses do ano 
passado, o resultado negativo 
somava R$ 55,693 bilhões. A 
comparação, no entanto, foi 
infl uenciada pela antecipação 
do pagamento de precatórios. 
Tradicionalmente pagos em 
novembro e dezembro, eles 
passaram a ser pagos em maio e 
junho, piorando o resultado em 
R$ 18,1 bilhões. O Tesouro de-
cidiu fazer a antecipação para 
economizar R$ 700 milhões 
com juros que deixam de ser 
atualizados.

Os precatórios são títulos que 
o governo emite para pagar sen-

tenças judiciais transitadas em 
julgado (quando não cabe mais 
recurso). De acordo com o Te-
souro, não fosse a antecipação, 
o défi cit primário acumulado de 
janeiro a julho totalizaria R$ 58,2 
bilhões. O resultado negativo, 
no entanto, continuaria recorde 
para o período. Outros fatores 
que impulsionaram o défi cit 
primário nos sete primeiros 
meses do ano foram a queda 
das receitas e o crescimento 
de despesas obrigatórias, prin-
cipalmente com a Previdência 
e o gasto com os reajustes do 
funcionalismo público.

De janeiro e julho, as receitas 
líquidas caíram 3,1%, mas as 
despesas totais fi caram estáveis, 

Dentre os fatores que impulsionaram o défi cit primário está o crescimento de despesas

obrigatórias com a Previdência e o gasto com os reajustes do funcionalismo.

caindo 0,2%. Segundo o Tesou-
ro, apenas em julho, o défi cit 
fi cou R$ 4,5 bilhões em relação 
ao programado pelo governo. 
As receitas administradas pelo 

Fisco vieram R$ 6 bilhões abaixo 
do previsto. Isso ocorreu por 
causa de frustrações de R$ 4,6 
bilhões na arrecadação do IRPJ 
e da CSLL, principalmente os 

pagos pelos bancos, e de R$ 
1,4 bilhão com o programa 
de regularização de ativos no 
exterior, também conhecido 
como repatriação (ABr).

Prefeito de São Paulo,

João Doria.

São Paulo - O prefeito João 
Doria disse que não se apresenta 
como candidato à presidência 
da República. Em uma plateia 
de empresários em São Paulo, 
o político do PSDB voltou a 
criticar a militância de esquerda 
e afi rmou que não precisaria ser 
candidato no pleito nacional 
para apagar o “vermelho”. 

Doria afi rmou que deve dis-
putar as eleições pelo PSDB 
aquele que “estiver melhor pe-
rante a opinião pública”. “Quem 
decide isso não é cacique, não 
é comandante, é o povo”, dis-
se. “Não me apresento como 
candidato à presidência da 
República, me apresento como 
prefeito.” 

Ao comentar sua vitória nas 
eleições municipais, Doria 
afi rmou que o PSDB venceu 
em regiões onde a preferência 
do eleitorado era tradicional-
mente pelo PT. “Apagamos o 
vermelho e colocamos outra 
cor de bandeira que não é a 
bandeira vermelha com estrela 
no centro. Para isso não preciso 
me apresentar como candidato, 
preciso ser um prefeito efi -
ciente”, declarou. Nas últimas 
semanas, FHC disse que errou 
por não tê-lo apoiado na eleição 

Ministro Luís Roberto

Barroso, do STF.

São Paulo - O ministro Luís 
Roberto Barroso, do STF, retirou 
o sigilo do Inquérito (INQ) 4492, 
no qual são investigadas “con-
dutas delituosas” supostamente 
praticadas pelo senador Renan 
Calheiros no âmbito do Postalis, 
instituto de previdência dos Cor-
reios. No despacho, o ministro 
também determina a remessa 
dos autos à Policia Federal para 
a realização de diligências. 

No último dia 9, Barroso 
determinou a instauração do 
inquérito, requerida pelo pro-
curador-geral, Rodrigo Janot, 
destacando que, nesta fase, não 
é necessário que a verifi cação de 
indícios de materialidade e de 
autoria ocorra com o rigor que 
se examina a existência de justa 
causa para dar início a uma ação 
penal. “Basta à instauração do 
inquérito que a notícia-crime 
tenha probabilidade de efeti-
vamente se referir a um fato 
criminoso”, destacou o ministro.

Neste caso, segundo o rela-
tor, um primeiro exame dos 
autos revela elementos de 
participação direta do parla-
mentar nos fatos narrados. O 
ministro apontou que os fatos 
apontados pela PGR se refe-
rem a operações fi nanceiras 

Brasil na OCDE
Brasília - O secretário-adjun-

to de Assuntos Internacionais 
do Ministério do Planejamento, 
Renato Coelho Baumann das 
Neves, disse ontem (29), du-
rante workshop que trata sobre 
a solicitação brasileira para fa-
zer parte da Organização para a 
Cooperação e Desenvolvimen-
to Econômico (OCDE), que o 
ingresso do Brasil na entidade 
não terá custo zero e esse preço 
precisa ser salientado.

“Não é nada barato participar 
desse clube. Além da contribui-
ção anual, regular, o custo em 
termos de participação ativa 
na infi nidade de reuniões que 
a OCDE faz, tudo isso tem um 
custo”, afi rmou, destacando 
que os técnicos brasileiros 
precisam se preparar para fazer 
parte do grupo. “Temos que nos 
preparar e saber o que se quer. 
E isso é custo, todos vamos ter 
que alocar horas de trabalho. 
Não é custo zero”, salientou. 

Baumann disse ainda que é 
preciso fi car “alerta” para o “ris-
co de exigências exorbitantes 
como preço para adesão”. “Mas 
esse é um processo negociado”, 
ponderou (AE).

A Caixa fi nalizou o depósito 

do lucro do FGTS.

A Caixa fi nalizou o depósito 
do lucro do FGTS. Em nota, 
o banco informou que a ope-
ração do crédito dos valores 
nas contas dos trabalhadores 
foi concluída. Com resultado 
de lucro de R$ 14,5 bilhões do 
FGTS no ano passado, foram 
distribuídos R$ 7,28 bilhões, 
ou seja 50% do total, a cerca 
de 88 milhões de trabalhadores. 
O cálculo do índice de distri-
buição do fundo foi feito com 
base em 50% do lucro líquido 
do exercício anterior (R$ 7,28 
bilhões) dividido pelo saldo to-
tal das 245,7 milhões de contas 
(R$ 375 bilhões). 

Assim se tem o índice de 
0,0193, que corresponde ao 
percentual 1,93%. Ou seja, o 
lucro depositado na conta equi-
vale a 1,93% do saldo existente 
em 31 de dezembro de 2016. 
Por exemplo, quem tinha R$ 
1 mil, recebeu R$ 19,30. De 
acordo com a Caixa, em média, 
cada trabalhador recebeu R$ 
29,62. Com a distribuição de 
resultados equivalente a 1,93%, 
a rentabilidade das contas do 
FGTS aumenta de 5,11% ao 
ano (3% ao ano mais TR) para 
7,14% ao ano.

Para que o trabalhador possa 
consultar o valor creditado 
referente à distribuição de 
resultados do FGTS, a Caixa 

Senador Romero Jucá

O senador Romero Jucá 
(PMDB-RR) disse que o pro-
curador-geral da República, 
Rodrigo Janot, agiu de maneira 
“açodada e intempestiva” ao 
apresentar denúncia contra ele 
no STF. Segundo a peça do pro-
curador, Jucá teria benefi ciado a 
empreiteira Odebrecht por meio 
de emendas de interesse da em-
presa em medidas provisórias, 
em troca de ajuda fi nanceira ao 
PMDB de Roraima. 

A denúncia é baseada em de-
lação premiada de Cláudio Melo 
Filho, ex-diretor da empreitei-
ra, mas Jucá alerta que a Polícia 
Federal ainda não concluiu a 
referida investigação. “O pro-
cesso está na Polícia Federal. 
Então de maneira estranha, 
açodada e intempestiva, ele 
apresenta uma denúncia sem 
receber os autos da própria 
investigação”, disse o senador.

Para Jucá, Janot “até iniciou 
bem sua gestão”, porém está 

Empresas inadimplentes
O crescimento do número empre-

sas inadimplentes está perdendo 
força desde 2016, de acordo com 
indicador calculado pelo SPC Brasil. 
Em julho, o número de empresas 
negativas aumentou 3,31% na com-
paração com igual período de 2016. 
No mesmo mês no ano passado, a 
variação havia sido maior: 8,65%. 
Na comparação entre julho e junho, 
a variação foi de 0,08%.

Temer embarca para a China 

onde fará visita de

Estado e participará

da Cúpula do Brics.

Em vídeo divulgado ontem 
(29) nas redes sociais, logo 
após embarcar para a China, o 
presidente Michel Temer disse 
que há pessoas que querem 
“parar o Brasil” e que “esse 
desejo não tem limites”. Temer 
afi rmou ter a “força necessária 
para resistir”, porque o governo 
está fazendo as mudanças ne-
cessárias. O presidente disse 
ainda que nenhuma força o 
“desviará desse rumo”.

“Sabemos que tem gente 
que quer parar o Brasil e 
esse desejo não tem limites. 
Quer colocar obstáculos ao 
nosso trabalho, semear a de-
sordem nas instituições, mas 
tenho força necessária para 
resistir porque o que estamos 
fazendo é necessário e serve 
apenas à sociedade brasilei-
ra”, disse. E completou “o 
momento pede sobriedade, 
responsabilidade e paciência. 
Nenhuma força me desviará 
desse rumo”.
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Temer: força para resistir 
aos que querem parar o país

ca contra o presidente Temer. 
Temer disse ainda que chegou 
ao governo com um plano 
claro de reformas, que está 
sendo executado. “Cheguei ao 
governo com um plano claro 
de reformas. E com o apoio 
decisivo do Congresso, com sua 
torcida, e com o empenho de 
todos, o estamos executando”, 
disse. Temer fez referências 
ao governo da ex-presidente 
Dilma. “A herança deixada está 
sendo corrigida e a carestia e 
os juros estão sendo eliminados 
progressivamente”.

O vídeo foi postado nas redes 
sociais pouco após o embarque 
de Temer para a China. No país, 
o presidente Michel Temer fará 
visita de Estado e participará 
da 9ª Cúpula do Brics. “A China 
poderá ser uma das grandes 
investidoras nos nossos proje-
tos de concessão e, com isso, 
acelerar a criação de empregos 
e melhorar a renda do trabalha-
dor brasileiro”, concluiu (ABr).

As declarações foram feitas 
em um momento em que há 
a expectativa quanto a uma 
possível nova denúncia da 
Procuradoria-Geral da Repúbli-

Caixa deposita R$ 7,2 
bilhões de lucro do FGTS a 
88 milhões de brasileiros

criou um serviço exclusivo que 
pode ser acessado pelo site do 
banco. Nesta aplicação, é preci-
so informar o número do CPF 
ou do PIS e a senha FGTS para 
obter a informação do crédito.

O trabalhador pode identifi -
car o valor do crédito por SMS 
e no extrato da conta vinculada 
de FGTS, disponível para con-
sulta pelo aplicativo do FGTS 
Caixa e pelo site. Conforme in-
formou o presidente da Caixa, 
Gilberto Occhi, a distribuição 
dos resultados do FGTS ocor-
rerá anualmente, com os depó-
sitos sendo efetuados sempre 
até o dia 31 de agosto (ABr).

Barroso tira sigilo de 
inquérito contra Renan

milionárias realizadas pelo 
fundo Postalis com a compra 
de papéis de empresas de fa-
chada que seriam geridas por 
Milton Lyra e Arthur Machado, 
“o primeiro, como consta dos 
autos, muito ligado ao senador 
Renan Calheiros”.

Barroso acrescentou que 
relatório do Coaf “apontou mo-
vimentação fi nanceira incom-
patível com o faturamento das 
empresas de Milton Lyra”. Além 
disso, em seu acordo de cola-
boração premiada, o senador 
cassado Delcídio Amaral (ex-
-PT/MS) “declarou que Milton 
Lyra era o operador de diversos 
políticos do PMDB e que era um 
dos poucos interlocutores de 
Renan Calheiros” (AE).

Doria: opinião pública 
defi nirá candidatura do PSDB

municipal de 2016, na qual Do-
ria foi eleito no primeiro turno.

“Tivemos um encontro e esta-
rei com Fernando Henrique em 
um almoço na semana que vem”. 
Doria defendeu ainda sua ges-
tão na prefeitura. Respondeu 
a críticas sobre suas viagens, 
afi rmando que ele é capaz de 
gerenciar temas da cidade a 
distância, usando a tecnologia. 
O prefeito ainda propagandeou 
seu plano de desestatização, que 
contempla a destinação para a 
iniciativa privada de uma série 
de ativos municipais. Segundo 
Doria, o programa deve ser ca-
paz de trazer entre R$ 7 bilhões 
a R$ 8 bilhões para os cofres da 
cidade (AE).

Jucá: Janot ‘foi precipitado’

tendo um fi m de mandato “tris-
te, melancólico, lamentável” 
ao “virar um justiceiro” que 
busca criminalizar a atividade 
política no país. Acrescentou 
que outras duas denúncias 
apresentadas contra ele caíram 
por inconsistência. “Andou co-
mentando até sobre meu bigo-
de, parece que ele desenvolveu 
uma fi xação contra mim”, disse 
o senador (Ag.Senado).



OPINIÃO
Questão de 

sobrevivência

As organizações 

que demonstram 

compromisso com 

a responsabilidade 

social obtêm vantagens 

competitivas, ganhando 

a confi ança do mercado, 

de clientes, investidores, 

consumidores e da 

comunidade local

Esse tipo de ação desen-
cadeia uma onda de 
responsabilidade social 

corporativa que empresas 
espalhadas pelo mundo, de 
todos os tamanhos e setores, 
estão adotando e promovendo. 
Compreender essa mudança 
é vital, pois o mercado está 
cada vez mais transparente e 
competitivo. 

É uma oportunidade para 
que as empresas programem 
práticas sustentáveis de ge-
renciamento não apenas para 
atender às exigências legais, 
mas também para melhor se 
colocar diante dos consumi-
dores e concorrentes. É um 
erro entender que a sustenta-
bilidade seja apenas restrita a 
aspectos de meio ambiente; 
da mesma forma, não se deve 
assumir que responsabilidade 
social se limite a ações em 
projetos sociais. 

Oadministrador que pre-
tenda que seu negócio seja 
perene deverá gerar valor nas 
dimensões econômicas, am-
bientais e sociais. As empresas 
são cobradas por uma atitude 
correspondente ao conceito da 
“cidadania corporativa global” 
que envolve sustentabilidade 
e responsabilidade social, 
dois conceitos que caminham 
juntos.

As organizações tornaram-se 
agentes transformadores que 
exercem uma grande infl uên-
cia sobre os recursos humanos, 
a sociedade e o meio ambiente 
em que estão inseridas. Os em-
presários tornam-se mais aptos 
a compreender e a participar 
das mudanças estruturais na 
relação de forças nas áreas 
ambiental, econômica e social.

Dois exemplos ilustram o 
assunto: o mercado parou de 

aceitar o descaso no tratamen-
to dos recursos naturais e os 
consumidores estão interessa-
dos em produtos “limpos”; da 
mesma forma, a sociedade está 
muito mais atenta à inclusão 
de portadores de necessida-
des especiais no mercado de 
trabalho. 

O resultado é óbvio: a legisla-
ção tornou-se mais rígida, obri-
gando as empresas a encarar 
com mais seriedade a questão 
ambiental e a responsabilida-
de social em sua estratégia 
operacional. Com essa nova 
postura vem a necessidade 
de adaptação e consequente 
direcionamento para novos 
caminhos. 

As empresas devem mudar 
seus paradigmas mudando sua 
visão empresarial, objetivos, 
estratégias de investimentos 
e de marketing, tudo voltado 
para o aprimoramento de 
seu produto. Companhias 
socialmente responsáveis e 
preocupadas com sustentabi-
lidade conquistam resultados 
melhores e geram valor aos 
que estão próximos. 

A responsabilidade social e 
sustentabilidade deixaram de 
ser uma opção politicamente 
correta: é uma questão de visão 
estratégica e, muitas vezes, 
de sobrevivência. A empresa 
é socialmente responsável e 
sustentável quando vai além 
da obrigação legal de pagar 
impostos e observar as condi-
ções adequadas de segurança 
e saúde para os trabalhadores 
ou preservar o meio ambiente. 

É preciso adotar nova pos-
tura: a organização que não 
adequar suas atividades a esses 
novos conceitos está destinada 
a perder competitividade em 
médio prazo. É cada vez mais 
relevante para as empresas 
pensar em processo suces-
sório, sejam elas familiares 
ou não. 

Portanto, é fundamental que 
o atual gestor invista, o quanto 
antes, em refl exões nesse sen-
tido, para que assim, comece a 
preparar o caminho para seu 
sucessor.

(*) - É sócio da Moore Stephens 
Auditores e Consultores
(www.msbrasil.com.br).

Sérgio Lucchesi (*)
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O míssil balístico sobrevoou a ilha de Hokkaido, no norte do 

arquipélago japonês.

A Coreia do Norte defendeu 
ontem (29) o direito à autodefe-
sa e afi rmou que continuará com 
a sua política de “dissuasão nu-
clear”, horas após lançar um mís-
sil que passou acima do Japão, 
em um ato que foi rapidamente 
condenado pela comunidade 
internacional. “Temos razão de 
responder com medidas duras 
no exercício do nosso direito à 
autodefesa e os Estados Unidos 
serão inteiramente responsáveis 
pelas consequências”, disse 
o embaixador norte-coreano 
perante a Conferência de Desar-
mamento, Han Tae-song.

O míssil balístico sobrevoou 
a ilha de Hokkaido, no norte 
do arquipélago japonês, e caiu 
em águas do Oceano Pacífi co, 
a cerca de 1.180 kim da costa 
japonesa, segundo informações 
ofi ciais de Tóquio. De acordo 
com Han Tae-song, a tensão 
nuclear na Península da Coreia 
“é o resultado da política hos-

Em países ameaçados pela fome, cerca de 30 milhões de pessoas - 

incluindo 14,6 milhões de crianças – precisam

urgentemente de água potável.

Os dados são de um es-
tudo recente do Unicef 
e da OMS. Em países 

ameaçados pela fome, como 
a Nigéria, a Somália, o Sudão 
do Sul e o Iémen, cerca de 30 
milhões de pessoas - incluindo 
14,6 milhões de crianças – pre-
cisam urgentemente de água 
potável.

Dos cerca de 484 milhões de 
pessoas que viviam em situa-
ções frágeis em 2015, em países 
afetados por confl itos, guerras e 
instabilidade, 183 milhões não 
tinham acesso aos serviços bá-
sicos de abastecimento de água 
potável. O número de pessoas 
sem acesso à água potável em 
casa é de 2,1 bilhões em todo 
o mundo. Para Sanjay Wije-
sekera, chefe dos programas 
de água, saneamento e higiene 
do Unicef, o acesso das crianças 
a saneamento e água potável, 
especialmente em situações de 
confl ito e emergência, além de 
ser um direito, deve ser uma 
prioridade.

Nesta semana, ocorre em Es-
tocolmo a Semana Mundial da 

Encceja 
registra

1,57 milhão 
de inscritos 

para a edição 
2017

O Exame Nacional para 
Certificação de Compe-
tências de Jovens e Adul-
tos (Encceja) registrou 
1.573.862 inscritos para a 
edição de 2017, segundo 
balanço divulgado ontem 
(29) pelo MEC. Direcionado 
a jovens e adultos que não 
tiveram a oportunidade de 
concluir estudos em idade 
própria, o exame será apli-
cado no dia 22 de outubro 
em 564 municípios locali-
zados em todas as unidades 
federativas.

A participação é permitida 
para pessoas com, no míni-
mo, 15 anos de idade, para 
quem busca a certifi cação 
do ensino fundamental; e 18 
anos para quem quer con-
cluir ensino médio. Segundo 
o ministro da Educação, 
Mendonça Filho, esses exa-
mes têm “grande importân-
cia social”, ao possibilitar que 
os cidadãos busquem cursos 
profi ssionais ou empregos 
de melhor qualidade. “Além 
disso, representa a possibili-
dade de dar mais dignidade 
e respeito à pessoa humana. 
Na prática, signifi ca inclusão 
social”, completou.

No caso do ensino funda-
mental, foram registradas 
301.583 inscrições. Desse 
total, cerca de 71,6 mil têm 
entre 31 e 40 anos; 152.290 
são mulheres; e 149.293 são 
homens. Ainda segundo o 
balanço, 132.263 candidatos 
se autodeclararam pardos; 
117.592, brancos; 34.433, 
pretos; 4.994, amarelos; 
2.114, indígenas; e 10.187 
não quiseram se autode-
clarar. Para o ensino médio 
foram 1.272.279 inscrições. 
Desse total, 387.697 têm en-
tre 23 e 30 anos. “O número 
de mulheres que se inscre-
vem (637.281) continua 
sendo maior, na comparação 
com os homens (634.998)”, 
explicou a presidente do 
Inep, Maria Inês Fini (ABr).

Houston, cidade do Texas, foi fortemente afetada pela 

tempestade tropical.

A tempestade tropical Har-
vey, cujo olho está posicionado 
no litoral central do Texas, 
segue trazendo fortes chuvas 
e é esperada uma piora nas 
inundações no Sudeste do es-
tado e sudoeste de Louisiana, 
informou o Centro Nacional 
de Furacões (NHC) do país. 
Em seu boletim, o NHC pediu 
novamente à população que 
“não tente viajar para as regi-
ões atingidas, que permaneça 
em local seguro e que evite 
a locomoção por estradas 
inundadas”.

Harvey apresenta ventos 
máximos constantes de 75 
km/h e está posicionado a 
145 km ao leste-sudeste de 
Port O’Connor e a cerca de 
235 km de Port Arthur, ambos 
no Texas. O sistema de baixa 
pressão está se deslocando 
muito lentamente rumo ao les-
te-nordeste a uma velocidade 
de translação de 6 km/h e, 
segundo um provável padrão 
de trajetória, fará um giro hoje 
(30) para o norte-nordeste, 
por isto o olho “se moverá 

O presidente Donald Trump afi rmou ontem 
(29) que “todas as opções estão sobre a mesa”, 
em resposta ao lançamento de um míssil balís-
tico de médio alcance pela Coreia do Norte, que 
cruzou o espaço aéreo do Japão, antes de cair 
no mar do Pacífi co. Trump diz que a Coreia do 
Norte mostrou desrespeito pelos vizinhos e que 
as ameaças e ações desestabilizadoras do país só 
aumentam seu isolamento na região e no mundo.

Os aliados Coreia do Sul, Estados Unidos e Japão 

consideraram o lançamento do míssil pelo governo 
norte-coreano  uma “ameaça sem precedentes”. 
Para avaliar a situação, as missões diplomáticas já 
convocaram reunião de emergência no Conselho 
da ONU. Os principais líderes mundiais reagiram. 
Em uma reunião com diplomatas, o presidente 
francês, Emmanuel Macron, disse que está pronto 
para se juntar a outros membros do Conselho de 
Segurança para levar o governo norte-coreano à 
mesa de negociações.

O chanceler russo, Sergey Lavrov, por sua 
vez, afi rmou que o lançamento do míssil é extre-
mamente preocupante e que a Coreia do Norte 
deve interromper as provocações e obedecer às 
resoluções da ONU. A China, principal aliada 
da Coreia do Norte, reafi rmou que pressão da 
ONU não vai resolver o problema. A porta-voz 
do Ministério das Relações Exteriores chinês, 
Hua Chunying, disse que a única maneira de 
resolver a questão é negociar (ABr). 
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Crianças em vulnerabilidade 
têm menos acesso à água 

potável, diz Unicef
Na Semana Mundial da Água, o Unicef lançou ontem (29) um alerta para o fato de que as crianças que 
vivem em situações de vulnerabilidade têm quatro vezes mais probabilidades de não ter acesso à água 
potável do que as populações em situações não-frágeis

de brasileiros sem o acesso 
a este serviço básico. A cada 
100 litros de água coletados e 
tratados, em média, apenas 63 
litros são consumidos. Ou seja, 
37% da água no Brasil é perdida, 
seja com vazamentos, roubos e 
ligações clandestinas, falta de 
medição ou medições incorretas 
no consumo de água, resultando 
no prejuízo de R$ 8 bilhões.

No Iémen, país em confl ito 
há mais de dois anos, as redes 
de abastecimento de água que 
servem as maiores cidades do 
país estão em risco de colapso 
devido a danos causados pela 
guerra. Cerca de 15 milhões de 
pessoas no país deixaram de ter 
acesso regular a água e sanea-
mento. Na Síria, há sete anos em 
guerra, 15 milhões de pessoas 
não têm acesso a água própria 
para consumo, incluindo cerca 
de 6,4 milhões de crianças. 
No nordeste da Nigéria, 75% 
das infraestruturas de água e 
saneamento foram danifi cadas 
ou destruídas, deixando 3,6 
milhões de pessoas sem acesso 
a água (ABr).

Água de 2017. O evento recebe 
mais de 3 mil participantes de 
133 países e tem como tema 
“Água e desperdício: reduzir 
e reutilizar”. Na abertura da 
semana, o presidente da As-
sembleia Geral das Nações Uni-
das, Peter Thomson, chamou 
o clima mundial e os recursos 
hídricos de “fundamento da 
nossa existência” e disse que 

“sem uma boa administração 
dessa base, a agenda de de-
senvolvimento sustentável de 
2030 obviamente não vai a lugar 
algum. Porque, sem o funda-
mento, não podemos existir”.

De acordo com o Instituto 
Trata Brasil, 83,3% dos brasi-
leiros são atendidos com abas-
tecimento de água tratada. No 
entanto, são mais de 35 milhões 

Harvey continua provocando chuvas 
“catastrófi cas” sobre o Texas

terra adentro pelo noroeste da 
costa do Golfo”.

A tempestade segue trazen-
do intensas precipitações que 
ameaçam aumentar o número 
de mortes na região, que já 
chega a oito. Harvey alcançou 
a costa com ventos máximos 
constantes de 215 km/h, o que 
o classifi cou como furacão de 
categoria 4 na escala Saffi r-
-Simpson (que tem cinco ní-

veis). O evento meteorológico 
segue causando “inundações 
catastrófi cas para as vidas 
humanas no sudeste do Texas 
e em partes do sudoeste da 
Louisiana”, advertiu o NHC. 
Espera-se que Harvey traga 
até amanhã (31) mais chuvas, 
que poderiam alcançar entre 
250 e 500 milímetros no sudo-
este da Louisiana e no norte 
do Texas (Agência EFE).

Coreia do Norte alega direito à 
autodefesa

til dos EUA e do aumento da 
corrida nuclear contra a Coreia 
do Norte, que não teve outra 
alternativa a não ser fortalecer 
a sua dissuasão nuclear para 
enfrentar esta ameaça”.

O diplomata afi rmou que as 
manobras militares anuais rea-
lizadas pelos Estados Unidos e 
Coreia do Sul “são uma prepa-

ração para a guerra e para um 
ataque preventivo contra o país”. 
Han Tae-song acusou o Conselho 
de Segurança da ONU de ter 
ignorado os pedidos do governo 
norte-coreano para discutir essas 
manobras. Insistiu que qualquer 
ação de seu país será “em defesa 
própria, da soberania e do direito 
a existir” (Agência EFE).

Todas as alternativas estão sobre a mesa, diz Trump

O Conselho de Ministros da Itália 
aprovou ontem (29), de maneira 
definitiva, o decreto legislativo 
que introduz a "Renda de Inclu-
são" (REI), uma espécie de "Bolsa 
Família" italiano. Com a medida, 
cerca de 400 mil famílias de baixa 
renda (cerca de 1,8 milhão de pes-
soas) receberão até 485 euros por 
mês (R$ 1,8 mil). O valor da ajuda 
dependerá do número de compo-
nentes de cada núcleo familiar e da 
situação de renda daquela família.

O decreto estabelece que a 

ajuda entrará em vigor a partir de 
1º de janeiro de 2018 e terá como 
objetivo combater a pobreza e 
a exclusão social. O benefício é 
condicionado à comprovação das 
informações pessoais e familiares 
e da adesão a um projeto persona-
lizado de ativação e de inclusão no 
mercado de trabalho. Terão prio-
ridade no acesso ao benefício as 
famílias que tem fi lhos menores 
de idade ou desempregados com 
mais de 65 anos que não estejam 
aposentados (ANSA).

Criação de 'Bolsa Família' na Itália
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Como se antecipar ao 
cliente e oferecer as 
melhores soluções?

Apesar de não ser o 

ideal, é muito comum 

que os clientes saibam 

mais que o profi ssional 

de vendas quando eles 

são abordados em termos 

de informação sobre o 

mercado e o produto

Esse fato é facilitado 
porque a população 
tem se especializado 

em consumo. Além disso, o 
autosserviço tem ganhado 
a atenção do consumidor e, 
consequentemente, deixado 
ele cada vez mais autônomo 
em suas decisões. A tecnologia 
também colabora para essa 
independência na hora de com-
prar, com a facilidade ao acesso 
de informações relevantes de 
cada segmento. 

Atrelada a isso, está a escas-
sez de inovação que deixa os 
itens e serviços ofertados seme-
lhantes. O cliente passa a não 
ver diferença entre os produtos 
de empresas concorrentes. Por 
outro lado, com as demandas da 
rotina, o profi ssional de vendas 
acaba se preparando menos 
que o comprador, que está 
sim mais atento em relação às 
tendências e possibilidades de 
seu mercado. 

Ao chegar à reunião, o cliente 
sabe tudo sobre o produto que 
será oferecido, às vezes, até mais 
que o próprio vendedor. Porém, 
ainda é possível se diferenciar 
em um mercado saturado pelas 
mesmas ideias e compradores 
mais espertos! Veja abaixo três 
passos que podem mudar o 
rumo de uma venda e a opinião 
do consumidor: 

1- Repertório adequa-

do - O vendedor profi ssional 

precisa, de fato, se preparar 
mais. Com uma abordagem 
específi ca, ele deve ir para 
uma reunião com um case de 
sucesso daquele segmento. 
Para falar com o cliente, é 
necessário ter uma história 
relacionada ao mundo dele. Se 
não, fatalmente, o consumidor 
vai se sentir mal atendido. 

2- Credibilidade – É neces-
sário ouvir a necessidade no 
momento da abordagem. Em 
vez de falar do produto logo 
no início e correr o risco do 
cliente saber mais do que você, 
pergunte qual o problema que 
ele enfrenta e como acha que 
o seu produto pode ajudá-lo. 
Dessa forma, você vai conquis-
tar sua confi ança e deixar uma 
porta aberta para que ele fale 
das suas reais necessidades. 

3- Diferenciação – Depois 
da “consulta investigativa” so-
bre o que o cliente realmente 
precisa, é possível oferecer 
algo a mais. Dessa forma, 
você consegue se destacar 
em relação ao concorrente 
e evita demonstrar falta de 
conhecimento. É necessário 
oferecer uma solução e ainda 
se diferenciar para garantir a 
preferência!

Com esses três passos, você 
conseguirá o que todo mundo 
busca: vender uma solução. E 
se você não propõe solucionar 
um problema, oferece aquilo 
que todo mundo já propor-
ciona. Quer correr o risco 
de demonstrar que as únicas 
diferenças entre o seu produto 
e o do concorrente são o preço 
e disponibilidade? Fuja disso! 

Ouça o seu cliente e faça uma 
proposta diferenciada! 

(*) - É diretor do Instituto Brasileiro de 
Vendas (www.ibvendas.com.br).

Carlos Cruz (*)

A - Curso de História
Nesta quinta-feira (31), o CIEE realiza a segunda aula do 14º Curso de 
História de São Paulo, dedicado ao tema São Paulo das Letras e Artes. 
O evento é gratuito e será realizado no Teatro CIEE (R. Tabapuã, 445). 
Dedicadas a detalhes do passado, raros de ser abordados até em cursos 
superiores, as aulas são gratuitas, as aulas são semanais e independentes 
e podem ser feitas de acordo com o interesse pelo assunto. O encontro 
aborda o subtema ‘Música na cidade colonial’, com palestra proferida 
por Cláudia A. Polastre, da Faculdade Mozarteum de São Paulo. O curso 
é coordenado por Ana Maria Camargo, professora da USP e membro da 
Academia Paulista de História. Inscrições gratuitas no site (www.ciee.
org.br/portal/eventos). Estacionamento gratuito no local. 

B - Veículos Híbridos
Com foco na melhoria das formas de locomoção ambientalmente susten-
táveis nas metrópoles, o 13º Salão Latino-Americano de Veículos Híbridos-
-Elétricos Componentes e Novas Tecnologias terá uma área exclusiva para 
reunir tomadores de decisão – como prefeitos, secretarias, representantes 
de ministérios, entre outros – e fornecedores de produtos e serviços des-
tinados à mobilidade sustentável. Trata-se do 2º Encontro de Empreende-
dores da Eletromobilidade, que acontece no dia 21 de setembro no Expo 
Center Norte. Em debate, a Política de Mudanças Climáticas Brasileiras 
e o posicionamento das prefeituras; a Mobilidade híbrida e elétrica e a 
qualidade ambiental das metrópoles; e a Mobilidade Inteligente. Também, 
o Matchmaking, rodadas de negócios guiadas por temas específi cos. Para 
mais informações, acesse (www.velatinoamericano.com.br).

C - Melhor da Sea Ray 
A empresa americana Brunswick Boat Group, maior estaleiro do mundo, 
fabricante de embarcações de 19 a 65 pés, que são a personifi cação do 
luxo tecnológico no mar, estará presente na maior feira náutica da Amé-
rica Latina, o SP Boat Show. Durante o evento que acontece entre os dias 
21 a 26 de setembro, no Centro de Exposições SP Expo, os modelos da 
marca Sea Ray 375, 395 e 410, barcos com diversas vantagens prometem 
atrair a atenção dos milhares de visitantes exigentes e amantes do mundo 
náutico. São muitos os diferenciais dessas embarcações: design avançado, 
motorização qualifi cada, ótimo desempenho, segurança a bordo, acessórios 
e equipamentos de lazer efi cientes, ampla rede de assistência técnica em 
todo o país. Outras informações: (www.searay.com.br).

D - Feira de Artesanato
O Shopping Granja Vianna oferece aos seus clientes uma nova experiên-
cia de compra que agrega cultura e arte com a Art in Focco, uma feira 
internacional de artesanato com produtos de países dos quatro cantos 
do mundo. Até 10 de setembro, o público encontra produtos da Turquia, 
Grécia, Espanha, Índia, Paquistão, Senegal, Quênia, Peru, Bolívia e Brasil. 
A Art in Focco reúne em um espaço de mais de 200 m² produtos como 
colchas, tapetes, móveis, luminárias, objetos de decoração, além de 
roupas, bolsas, diversos acessórios, bijuterias e joias. Disponível no Piso 
L1, próximo à Riachuelo, a feira acompanha o horário de funcionamento 
do shopping. Outras informações: (www.shoppinggranjavianna.com). 

E - Mercado Fitness
Entre quinta-feira (31) e sábado (2), no Transamérica Expo Center, 
acontece a 18ª edição da IHRSA Fitness Brasil, a maior conferência 
para donos e gestores de academias da América Latina. O evento, 
que busca o desenvolvimento do mercado fi tness no país, trará confe-
rências, cursos, painéis e cases de sucesso apresentados por grandes 
nomes do segmento, além de personalidades do cenário econômico e 
político brasileiro. Buscando agregar conteúdo aos empreendedores 
do setor fi tness, o Gympass, empresa que oferece atividade física 
como benefício corporativo, promoverá palestra gratuita mediada 
por Marco Crespo, Country Manager do Gympass. O painel tem 
como objetivo explicar ao público como conquistar novos alunos 
corporativos e aumentar o faturamento de suas academias. Para mais 
informações sobre o evento, acesse: (https://www.fi tnessbrasil.com.
br/ihrsa-conferencia/).

F - Autores Independentes 
O Clube de Autores, maior e primeira plataforma de autopublicação 
da América Latina, realiza, no dia 19 de setembro, a primeira edição 
da Fliba - Festa Literária do Baixo Augusta, que acontece, das 10h 
às 20h, na Rua da Consolação, 2525. O primeiro evento voltado para 
autores independentes contará com curadoria dos próprios escritores 
e artistas. Serão oito espaços/momentos de exposição para os autores 
manifestarem seus trabalhos. Há oito anos no mercado editorial, o 
clube contabiliza 40 mil autores e um acervo de aproximadamente 
50 mil títulos. Mais informações e inscrições: (http://fl iba.clubede-
autores.com.br/).

G - Estudar no Canadá
No dia 16 de setembro, das 11h às 20h, no Espaço Transatlântico, acontece 
a A Expocanada, uma oportunidade única para quem pensa em imigrar, 
investir, estudar ou simplesmente morar no Canadá. Converse diretamente 
com os melhores colleges e universidades canadenses, especialistas em 
“Start Ups”, Empreendedorismo, Saúde Pública Canadense, e opções de 
investimento no mercado imobiliário do país. O evento oferece um ciclo 
de palestras com temas sobre mercado imobiliário, desenvolvimento 
profi ssional, graduação e especialização, empregos, trabalhos e sucesso 
profi ssional, saúde pública, processos de imigração e empreendedorismo 
no Canadá. Inscrições gratuitas em: (www.expocanada.com.br).

H - Vendedores Online
Os pequenos e médios empreendedores do e-commerce brasileiro con-
tam agora com uma nova forma de obtenção de crédito, especialmente 
desenvolvida para atender o setor e totalmente digital. A GYRA+  chega 
ao mercado para oferecer processo de análise 100% online, aprovação 
em até 24 horas e taxas mais baixas do que as oferecidas pelos bancos 
tradicionais, cartão de crédito ou cheque especial. Os interessados já 
podem entrar na plataforma para fazer uma avaliação da sua operação 
nos marketplaces. A fi ntech faz parte do grupo Mr. Presta, que já oferece 
este tipo de serviço para vendedores do Mercado Livre da Argentina e 
do México. Mais informações em: (https://gyramais.com/). 

I - Empresas Chinesas 
Imagine 400 empresários desembarcando de 2 Boeings 777, trazendo na 
bagagem dois containers de 40 pés contendo amostras de produtos que 
vão de tratores a colheres de pau. Este é o ínicio da chegada das duas 
maiores feiras de negócios de empresas chinesas no País – China HomeLife 
Brazil 2017 e China Machinex  Brazil 2017 – que acontecem entre 19 e 
21 de setembro, no São Paulo Expo Center. São dirigidas a empreende-
dores que querem renovar seus estoques ou adquirir novas tecnologias, 
como máquinas e equipamentos de alta qualidade. As expositoras são 
selecionadas pelo governo chinês entre mais de 4 milhões de pequenas e 
médias empresas que já exportam para os Estados Unidos e Europa. Saib 
a mais em (www.chinahomelife.com.br) e (www.chinamachinex.com.br).

J - Engenharia de Estruturas 
A UFSCar sedia no dia 14 de setembro o 3° Encontro de Engenharia de 
Estruturas, que aborda o tema “Patologia e Recuperação de Estruturas”. 
A programação conta com palestras de renomados profi ssionais da área, 
de professores da UFSCar e de representantes de empresas do setor. A 
abertura está prevista para às 14h00, no Teatro Florestan Fernandes. A 
segunda parte do evento tem início às 18h20, no Centro de Pesquisas 
em Materiais Avançados e Energia. A iniciativa é direcionada a profi s-
sionais, pesquisadores e estudantes de Engenharia Civil com interesse 
em estruturas de edifícios e fundações. As inscrições são gratuitas e 
podem ser realizadas no site (www.abece.com.br). 

A - Curso de História
Nesta quinta-feira (31), o CIEE realiza a segunda aula do 14º Curso de 

D - Feira de Artesanato
O Shopping Granja Vianna oferece aos seus clientes uma nova experiên-

Confi ança 
do brasileiro 
marca 64 
pontos em 
agosto

Índice Nacional de Confi ança 
(INC) vai de zero a 200 pontos e 
está no campo negativo (abaixo 
de 100) desde julho de 2015; 
do início de 2017 até agora, o 
indicador vem caindo. O Índice 
Nacional de Confi ança (INC) 
da Associação Comercial de 
São Paulo (ACSP) registrou 64 
pontos em agosto – um a mais 
frente a julho, quando chegou 
à pontuação mais baixa da série 
histórica (63 pontos), iniciada 
em 2005. Desde julho de 2015, 
quando o INC fi cou abaixo de 
100 pontos pela primeira vez, o 
indicador não conseguiu retor-
nar ao campo positivo. 

Do início de 2017 até agora, a 
confi ança também vem caindo, 
com 77 pontos em janeiro, 74 
em fevereiro, 71 em março, 
66 em abril, 68 em maio, 68 
em junho e 63 em julho. “Esse 
forte pessimismo na sociedade 
aponta que a incerteza política 
abalou a confi ança de todas 
as classes sociais e regiões de 
maneira homogênea, apesar da 
melhora de alguns indicadores 
econômicos. A política tem 
gerado desânimo no brasileiro”, 
comenta Alencar Burti, presi-
dente da ACSP. “Esperamos 
que, com a continuidade da 
queda da taxa básica de juros, o 
ânimo do consumidor melhore”, 
complementa (AI/ACSP).

O indicador de produção prevista avançou 2,9 pontos,

para 96,3 pontos.

O Índice de Confi ança da 
Indústria avançou 1,4 ponto 
em agosto, totalizando 92,2 
pontos, segundo levantamen-
to da Fundação Getulio Vargas 
(FGV) divulgado ontem (29) 
em São Paulo. Houve alta da 
confi ança em 11 dos 19 seg-
mentos industriais avaliados. 
O Índice da Situação Atual 
subiu 1,6 ponto para 90,0 pon-
tos, o maior valor desde maio 
de 2014. Contribuiu para o 
resultado a melhor percepção 
sobre o nível dos estoques. 

A parcela de empresas que 
avaliam os estoques como 
excessivos caiu de 12,1% em 
julho para 10,8% em agosto, 
o menor percentual desde 
fevereiro de 2014.

Aumentou também o per-
centual de empresas que con-
sideram o nível de estoques 
insuficiente: de 3,3% para 
3,6% entre julho e agosto. Na 
avaliação da FGV, após piora 
consecutiva por quatro meses, 
as empresas continuam com 

A safra 2007/2008 correspondeu a 124,4 
milhões de sacas de 60kg, sendo 74,8 mi-
lhões de café arábica e 49,6 milhões de café 
robusta. Após uma década (safra 2016/2017), 
a produção global evoluiu para 159,1 milhões 
de sacas, das quais 98,8 milhões de café ará-
bica e 60,4 milhões de café robusta, o que 
representa um acréscimo total de 28%. O 
consumo mundial teve acréscimo de 21,5%, 
pois era de 128 milhões de sacas e passou 

para 155,6 milhões. 
Nesse mesmo período, as exportações tive-

ram crescimento de 27%, passando de 100,2 
milhões de sacas para 126,9 milhões de sacas, 
em nível mundial.

Esses dados e análises da conjuntura mun-
dial do café, da última década em análise, entre 
outros de interesse para o setor, constam da 
publicação da Secretaria de Política Agrícola 
do Ministério da Agricultura (Embrapa Café).

Com congelamento do programa, governo espera

economizar R$ 2,6 bi.

Um decreto do presidente 
Michel Temer publicado 
ontem (29) no Diário 

Ofi cial da União manteve em 2% 
a alíquota de dedução do Rein-
tegra, programa por meio do 
qual o governo devolve parte do 
faturamento das exportações 
de bens manufaturados como 
compensação por impostos 
indiretos cobrados na cadeia 
de produtos industrializados.

A fatia de dedução subiria 
de 2% para 3% em 2018. Essa 
decisão faz parte das medidas 
anunciadas no último dia 15 
pela equipe econômica do go-
verno para evitar um aumento 
maior na meta de défi cit fi scal. 
O governo espera obter R$ 2,6 
bilhões com o congelamento do 
programa. De acordo com o de-

As alíquotas incidentes sobre 
remessas para o exterior serão 
alteradas, segundo Instrução 
Normativa da Secretaria da 
Receita Federal nº 1732/2017, 
publicada ontem (29) no Diário 
Ofi cial da União. De acordo a 
Receita Federal, a nova instru-
ção foi ajustada para refl etir a 
alteração ocorrida na tributação 
do ganho de capital de empre-
sas. No ano passado, o governo 
anunciou novas alíquotas de 
Imposto de Renda (IR) sobre 

ganhos na venda de bens e 
direitos.

Até então, a lei tributária 
aplicava alíquota de 15% sobre 
o ganho de capital independen-
te de seu valor. Essa regra foi 
alterada, passando outras três 
alíquotas de acordo com o ga-
nho. A alíquota de 15% incide 
sobre os ganhos de até R$ 5 
milhões. A alíquota de 17,5% 
para até R$ 10 milhões, 20% 
para até R$ 30 milhões e 22,5% 
acima de R$ 30 milhões (ABr).
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Decreto suspende aumento 
de benefício a exportador

Os exportadores brasileiros não terão mais aumento de benefício de dedução de tributos, que estava 
previsto para 2018

creto, a alíquota de 2% vale até 
o dia 31 de dezembro de 2018. 
No último dia 22, o presidente 
Michel Temer chegou a dizer 
que conversaria com a área 
econômica sobre essa decisão 
de manter a alíquota.

“As difi culdades atuais são 
muitas e a primeira ideia era 
eliminar os 2%, e a ideia que 
permaneceu foi de manter nos 
2%. Mas, ainda agora, conver-
sando com os dirigentes do 
setor do aço, estamos ajustando 
uma conversa de todos com 
a área econômica do governo 
para verifi car ainda se é possível 
uma modifi cação em face de 
tudo aqui que foi dito”, disse o 
presidente durante a abertura 
do 28º Congresso Aço Brasil, 
em Brasília (ABr).

Confi ança da Indústria avançou 
1,4 ponto em agosto

estoques industriais indese-
jados em agosto. O Índice de 
Expectativas aumentou 1,0 
ponto e foi para 94,4 pontos. 
Contribuíram as melhores 
perspectivas para a produção 
nos três meses seguintes. 

O levantamento registrou 
alta na proporção de empresas 
prevendo produção maior de 
29,1% para 34,2%. Aquelas 

que estimam produção menor 
passaram de 17,7% para 20,2% 
do total. Com o resultado, o 
indicador de produção prevista 
avançou 2,9 pontos, para 96,3 
pontos. O Nível de Utilização da 
Capacidade Instalada recuou 
0,6 ponto percentual em agosto 
para 74,1%, nível próximo ao 
de junho e inferior à média no 
ano, de 74,5% (ABr).

Receita regulamenta 
tributação de

remessas ao exterior

Cresceu a produção mundial de café
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Tempo das vacas 
‘pele e osso’

A situação vai 

apertando. Lidar com 

dinheiro e planejamento 

fi nanceiro exige 

responsabilidade e bom 

senso

Aqueles que nadam no 
dinheiro fácil, sem um 
objetivo defi nido, logo 

acabam afogando a empresa 
na falência, e o país, na crise 
fi scal. Sabedoria e alegria de-
veriam ser as motivações da 
população. O Brasil vive sob 
o efeito da revolta e do ódio 
porque tudo poderia ter sido 
bem melhor se não houvesse 
tantos aproveitadores e ex-
ploradores. 

Até ao ano 2000 as circuns-
tâncias foram difíceis. O PT 
se aproveitou disso e de novo 
tem a chance de apontar cul-
pados pela miséria reinante 
na vergonhosa ampliação de 
moradias precárias e assumir 
o poder. Os gestores prima-
ram pelo Estado perdulário e 
inefi ciente, e agarram-se aos 
privilégios do poder. Durante 
décadas vivemos a fase das 
vacas magras, mas parece que 
agora é o tempo das vacas pele 
e osso. Falta de seriedade e 
responsabilidade. 

O que se esperava do Estado 
e de seus governantes? 

O inchaço foi tomando 
conta com muitos dispêndios 
e poucos resultados, e hoje a 
economia não consegue andar. 
É preciso que os governantes 
retornem aos seus deveres 
naturais, mas por serem apa-
niguados e mandarins, tudo 
fazem para a situação fi car 
como está e assim se bene-
fi ciarem do conluio espúrio 
com empresas e interesses 
inidôneos. Mal-acostumados, 
os gestores públicos foram 
abrindo buracos nas contas 
que fi cavam camufl ados com 
o crescimento da arrecada-
ção e nada mudava na gestão 
perdulária. 

A interferência e dirigismo 
dos gestores do Estado na 
economia têm acobertado 
lideranças pouco empenhadas 
no progresso do país e sua po-
pulação, causando atrasos em 
duas direções: na estagnação 
econômica e no preparo das 
novas gerações. Os empresá-
rios sérios também fi caram de-
sanimados e os astutos fi zeram 
dobradinha com o poder. Com 
a chegada dos populistas, soou 
o alarme e a desestruturação 
recrudesceu. 

Estamos no impasse de um 
país imaturo que está sem 
rumo claro. A desfaçatez tem 
sido a regra, desacreditando 

o Estado em sua responsabi-
lidade. A inefi ciência do setor 
público é agravada com a má 
fé. Que tipos de pessoas estão 
nas Câmaras e Assembléias 
Legislativas? Que tipos de es-
tadistas estão no poder?

O drama de muitos gover-
nos, inclusive o brasileiro, é 
o desvio do dinheiro daquilo 
que poderia contribuir para a 
melhora, quando não utilizado 
para a rolagem da dívida. Gas-
tos elevados com legislativo 
e judiciário em todo o país. 
Assim vamos ficando sem 
saída. Nos anos 1980 ainda 
havia empresariado e classe 
política mais consciente, o 
que foi sendo perdido; além 
disso, não houve empenho para 
fortalecer o desenvolvimento 
dos talentos da população, e 
uma nação sem talentos está 
fadada ao declínio.

Com o explosivo crescimen-
to da dívida, fi cou evidente 
a falta de governança sadia. 
Como reanimar a atividade se 
a renda se reduz e os custos 
aumentam; se os importados 
têm preços inferiores, falta 
seriedade na gestão do dinhei-
ro público e há especulação 
desenfreada? Embora tudo 
seja ruim, pior seria seguir as 
pegadas da Venezuela onde o 
Estado se desmancha. 

O planeta foi confi ado aos 
seres humanos para se de-
senvolverem e evoluírem. 
Desviados de sua fi nalidade, 
enveredaram por caminhos 
obscuros, transformando a 
Terra num lugar perigoso. 
A evolução fi cou travada, a 
miséria cresceu, sufocaram a 
essência espiritual. Inquietas, 
as pessoas vivem brigando en-
tre si e logo estarão em guerra 
sem terem se esforçado para 
entender o sentido da vida à 
luz da verdade.

Mas a farra acabou; eviden-
cia-se a crise do Estado e os 
desequilíbrios nas fi nanças e 
no comércio global. Como o 
Brasil poderá se autogovernar 
com a preocupante projeção 
de aumento da dívida? Como 
ativar a economia para criação 
de empregos e melhoria da 
renda sem que isso acarrete 
aumento do défi cit comercial? 

Precisamos de governos sé-
rios e fortes, com amor ao país, 
com capacidade para barrar os 
interesses escusos e promover 
o desenvolvimento efetivo.
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Benedicto Ismael Camargo Dutra (*)

O presidente Michel Temer 
sancionou a lei que regulamen-
ta as atividades de profi ssionais 
da aviação e estabelece normas 
para o exercício da profi ssão de 
aeronauta. A nova lei estabele-
ce que caberá às autoridades 
de aviação civil regulamentar 
um sistema de gerenciamen-
to de risco de fadiga desses 
profi ssionais, de acordo com 
recomendações internacionais. 

Aborda também questões 
relativas aos contratos de 
trabalhos, escalas de serviço, 
acomodações para descanso 
a bordo de aeronaves, folgas 
periódicas, remuneração, ali-
mentação, assistência médica, 
férias e limites tanto para voos 
e pousos quanto para a jornada 
de trabalho. Ao longo da trami-
tação no Congresso, a escala 
mensal de trabalho para aviões 
a jato foi reduzida de 85 horas, 
previstas na proposta original, 
para 80 horas. Já a de turboélices 
diminuiu de 90 para 85 horas. 

As escalas de aviões conven-
cionais fi cou mantida em 100 
horas, e a de helicópteros em 
90 horas. Estão previstos novos 
parâmetros de limites de horas 
de voo e pousos: oito horas 
de voo e quatro pousos, para 
tripulação simples; 11 horas 

Estão previstos novos 

parâmetros de limites

de horas de voo e pousos.

Ministra 
Cármen 
Lúcia 

defende 
atuação da 
Justiça do 
Trabalho

A ministra Cármen Lúcia, 
presidente do STF e do Con-
selho Nacional de Justiça 
(CNJ), fez uma defesa ontem 
(29) da Justiça do Trabalho, 
destacando suas funções 
como indispensáveis para 
igualar o acesso à Justiça 
entre pessoas privilegiadas 
e desvalidas. As declarações 
foram feitas durante a sessão 
do CNJ, que marcou o fi m 
do mandato de dois conse-
lheiros, Geraldo Alckmim e 
Carlos Eduardo Dias, ambos 
indicados pelo TST. Em 
meio à reforma trabalhista, 
aprovada no Congresso no 
mês passado, a existência 
e efi ciência da Justiça do 
Trabalho chegou a ser ques-
tionada por parlamentares.

“A magistratura do traba-
lho tem dado um testemu-
nho permanente há umas 
tantas e quantas décadas 
no Brasil de como que se 
comprometem e se res-
ponsabilizam pelas funções 
que são necessárias para 
que tenhamos um Estado 
Democrático de Direito 
verdadeiramente”, afi rmou 
Cármen. Na mesma ocasião, 
a ministra fez também uma 
defesa mais ampla de todos 
os magistrados brasileiros, 
“por tudo que trabalham, 
que se empenham e que 
sofrem”, sendo muitas vezes 
incompreendidos em suas 
decisões. 

Para ela, o Brasil conta 
com “juízes muito compe-
tentes, muito comprometi-
dos, muito responsáveis, que 
honrariam qualquer povo de 
qualquer lugar do mundo”. 
A defesa de Cármen ocorre 
em meio a uma polêmica em 
torno dos salários dos juízes 
brasileiros. Recentemente, 
o CNJ emitiu uma portaria 
determinando que todos os 
Tribunais de Justiça estadu-
ais informem os vencimentos 
dos magistrados (ABr).

Em pauta, a proposta que 
trata de mudanças no 
sistema político-elei-

toral e cria um fundo público 
para fi nanciar as campanhas. 
Apesar de ter assumido ontem 
(29) a Presidência da Repú-
blica em razão da viagem do 
presidente Temer à China, 
Maia convocou a reunião em 
sua residência para defi nir 
com os líderes as estratégias 
de votação da reforma política.

Os deputados já discuti-
ram a proposta em plenário 
e aprovaram a retirada do 
percentual de 0,5% da receita 
líquida da União para compor o 
fundo partidário para custear 
as campanhas. Ainda não há 
acordo sobre o tipo de siste-
ma de voto para as próximas 
eleições. Segundo o líder do 
PMDB na Câmara, Baleia Rossi 
(SP), a reunião foi convocada 
para que os líderes tentem um 

Presidente da República em exercício, Rodrigo Maia.

Após a repercussão negativa 
do fi m de uma reserva mineral 
na Amazônia, o governo fede-
ral decidiu revogar o decreto 
que acaba com a Reserva Na-
cional de Cobre e Associados 
(Renca). O líder do PSDB 
na Câmara, Ricardo Tripoli 
(SP), havia protocolado junto 
à Casa Civil ofício solicitando 
a revogação do decreto que 
extinguiu a Renca. Segundo 
o anúncio, um novo decreto 
mantém a área aberta à mi-
neração, mas com detalhes 
sobre como será a preservação 
ambiental na região, como a 
restrição à pesquisa ou lavra 
em determinadas áreas. 

Segundo o tucano, a reedi-
ção ocorre graças à ampla mo-
bilização. “O fato não resolve 
o problema, mas ao menos o 
governo admitiu que precisa 
prestar contas à sociedade. 
Vou solicitar audiência pública 
na Câmara para que todos 
participem dessa discussão”, 
disse Tripoli.  A liberação da 
área para mineração vinha 
recebendo críticas contun-
dentes de parlamentares, 
ambientalistas, entidades in-

Líder do PSDB na Câmara, Ricardo Tripoli (SP).

A Comissão de Fiscalização Financeira da 
Câmara discute amanhã (31) a possibilida-
de de usar a tecnologia de blockchain para 
controlar as contas públicas. Essa tecnologia 
foi criada em 2008 como forma de registrar 
todas as transações já realizadas com a moeda 
virtual Bitcoin. “Sem confi ar em uma entidade 
centralizadora para ser o fi el depositário de 
tal histórico, os blockchains do Bitcoin foram 
projetados para serem necessariamente distri-
buídos e digitalmente assinados por cada um 

que realize operações com esta moeda”, explica 
o deputado Wilson Filho (PTB-PB), que propôs 
a realização da audiência.

O parlamentar ressalta ainda que a tecno-
logia pode ser usada em várias outras áreas, 
além da fi nanceira. “Por exemplo, empresas 
buscam certifi car a procedência de produtos 
alimentícios, ao rastrear a produção por meio 
de blockchains, que é o prontuário eletrônico do 
produto. Assim como os profi ssionais de saúde 
podem realizar melhor suas atividades quando 

têm acesso ao prontuário eletrônico de um 
paciente, os responsáveis por procedimentos 
de controle também podem se benefi ciar de 
um blockchain”, compara Wilson. 

Em um blockchain a responsabilidade pelas 
informações é distribuída, pois cada parte 
assinará digitalmente o que acrescentar ao 
histórico. “Essas características trazem grande 
confi abilidade e elevado potencial de uso em 
procedimentos de controle por toda a Admi-
nistração” (Ag.Câmara).
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O novo decreto anunciado 
pelo governo para deixar mais 
claras as regras de exploração na 
área da extinta Reserva Nacional 
de Cobre e Associados (Renca) 
não traz nenhuma mudança 
importante. A declaração foi 
feita pelo senador Randolfe 
Rodrigues (Rede-AP). Ele já 
havia apresentado um projeto 
para acabar com os efeitos do 
decreto do presidente Temer 
que extinguiu a reserva mineral.

“Pelo que o governo anunciou, 
não mudou nada. O novo de-
creto quer estabelecer critérios 
para a exploração em áreas de 
conservação, ou seja: mantém a 
extinção da Reserva Nacional do 
Cobre, deixando claro que o inte-
resse é liberar a área no coração 
da Amazônia para atividade de 
mineração. Não há como, nessa 
área, qualquer tipo de atividade 
minerária ser sustentável”, de-
clarou o senador após o anúncio 
feito pelo governo.

O ministro de Minas e Ener-
gia, Fernando Coelho Filho, dis-

Senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP).
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Líderes partidários tentam acordo 
para votar reforma política

O presidente da República em exercício, Rodrigo Maia, se reuniu na residência ofi cial da presidência da 
Câmara com os líderes partidários do Congresso

do sistema de voto distrital 
misto, a partir de 2022. Caso 
não haja acordo, os líderes 
cogitam colocar em votação a 
proposta que propõe o fi m das 
coligações partidárias para as 
eleições proporcionais e pre-
vê a criação de uma cláusula 
de desempenho para que os 
partidos tenham acesso aos 
recursos do Fundo Partidário 
e à propaganda eleitoral gra-
tuita do rádio e da TV.

Além dos líderes das prin-
cipais bancadas, também 
participaram da reunião o 
presidente da Câmara em 
exercício,  André Fufuca 
(PP-MA), que deve conduzir 
as sessões de votação esta 
semana; o relator da reforma 
política na Câmara, deputado 
Vicente Cândido (PT-SP) e a 
relatora do fi m das coligações, 
deputada Sheridan (PSDB-
-RR) (ABr).

acordo e retomem a votação da 
proposta até hoje (30). “Vamos 
ver se conseguimos fechar um 
acordo. Eu acho que tem que 
votar hoje, e quem tiver mais 
voto ganha”, disse Rossi.

Pelo texto em análise no 
plenário, o país adotaria o 
sistema majoritário (distritão) 
para eleições de deputados e 
vereadores em 2018 e 2020 
até a instalação definitiva 

Governo anuncia novo decreto 
sobre reserva na Amazônia

ternacionais, artistas, jornalis-
tas e celebridades.  Localizada 
entre o Amapá e o Pará, a área 
é equivalente ao território do 
Espírito Santo e poderia estar 
sujeita a danos irreparáveis, 
segundo especialistas que 
analisaram a primeira decisão 
do governo. 

Em um vídeo postado no 
Facebook e reproduzido mais 
de 1 milhão de vezes, o jorna-
lista André Trigueiro criticou a 
edição do decreto. Especialista 
em meio ambiente, ele destacou 

que a área em questão equiva-
le à Dinamarca, abrigando sete 
unidades de conservação e 
duas terras indígenas. Segun-
do ele,  o marco regulatório 
é frouxo, a fi scalização, defi -
ciente e o projeto, temerário. 
Lideranças indígenas também 
protestaram. Jawarawa Waiã-
pi disse que o governo deveria 
consultar os povos indígenas 
antes de tomar iniciativas que 
podem afetar o seu modo de 
vida, as suas terras tradicio-
nais (psdbnacamara).

Novo decreto ‘não mudará’ situação 
na Reserva Nacional do Cobre

se que a  nova medida deixará 
as regras para exploração na 
região mais claras e preservará 
as reservas ambientais e indí-
genas. Já o ministro do Meio 
Ambiente, Sarney Filho, disse 
que entre as mudanças está a 
proibição da licença para quem 
tiver atuado na exploração 
mineral ilegal na reserva antes 
do decreto.

Randolfe Rodrigues informou 
que, assim que for publicado 
o novo texto, apresentará um 
novo projeto para sustar seus 
efeitos. O senador já havia in-
formado a intenção de  ajuizar 
uma ação popular na Justiça 
Federal do Amapá e, se preciso 
recorrer ao STF, por meio de um 
mandado de segurança contra o 
primeiro decreto (Ag.Senado).

Sancionada lei que 
regulamenta a 

profi ssão de aeronauta

de voo e cinco pousos, para 
tripulação composta; 14 horas 
de voo e quatro pousos, para 
tripulação de revezamento; e 
sete horas de voo sem limite de 
pouso para helicópteros.

Tripulantes de aviões agrícolas 
foram dispensados de cumprir 
algumas medidas previstas na 
regulamentação da profi ssão. No 
caso dos tripulantes de aviões 
pulverizadores, fertilizadores e 
outros de uso agrícola, não será 
necessário seguir regras ligadas 
à escala de serviço, ao sobreavi-
so, período em que o tripulante 
permanece à disposição do em-
pregador, podendo se apresentar 
em até 90 minutos (ABr).

Uso de blockchain em fi nanças públicas
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Passivo Nota Explicativa 30.06.2017 30.06.2016
Circulante      211.818      264.451
Outras Obrigações      211.818      264.451
Fiscais e Previdenciárias 51.101 78.756
Diversas 6 160.717 185.695
Exigível a Longo Prazo      327.650      233.818
Diversos 6 327.650 233.818
Patrimônio Líquido 10   1.017.411      852.082
Capital Social
De Domiciliados no País 450.000 450.000
Reservas Legal 68.713 60.196
Reservas de Lucros      498.698      341.886

Total do Passivo 1.556.879 1.350.351

Ativo Nota Explicativa 30.06.2017 30.06.2016
Circulante   1.276.736   1.039.453
Disponibilidades 4 44.526 84.807
Títulos e Valores Mobiliários
  e Instrumentos Financeiros Derivativos      968.740      619.560
Carteira Própria 4 968.740 619.560
Outros Créditos      239.056      303.466
Rendas a Receber 5 177.330 290.479
Diversos 6 66.776 16.985
Prov. Outros Cred. de Liquidação (5.050) (3.998)
Outros Valores e Bens 24.414 31.620
Realizável a Longo Prazo      148.642      173.695
Diversos 6 148.642 173.695
Permanente      131.501      137.203
Imobilizado de Uso 7 120.171 126.991
Intangível 8        11.330        10.212
Total do Ativo 1.556.879 1.350.351
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  CNPJ/MF nº 65.635.377/0001-62

Relatório da Administração
Aos sócios, Submetemos à apreciação de V.Sas. as demonstrações contábeis da NGO Associados Corretora de Câmbio Ltda., que compreendem os balanços patrimoniais e as respectivas demonstrações financeiras, bem como as notas explicativas, referentes aos semestres
findos em 30 de junho 2017 e 2016, acompanhados do relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações contábeis, em cumprimento à legislação vigente. A instituição apresentou um resultado de R$ 35.472 no encerramento do primeiro semestre de 2017, face
ao resultado de R$ 83.483 no segundo semestre de 2016. A Auditoria Independente verifica o sistema de controles internos de acordo com a Resolução 2.554/98 e atualizações posteriores, e o componente organizacional de ouvidoria encontra-se em funcionamento, atendendo
as determinações da Resolução  4.433/15. São Paulo, 17 de agosto de 2017. A Administração

Balanços Patrimoniais Encerrados em 30 de Junho de 2017 e 2016 - (Em reais) Demonstração dos Resultados dos Semestres Findos
em 30 de Junho de 2017 e 2016 - (Em reais)

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis dos Semestres Findos em 30 de Junho de 2017 e 2016 - (Em reais)

1. Contexto Operacional: A NGO – Associados Corretora de Câmbio Ltda. (“NGO” ou
“Corretora”), com mais de 20 anos de atuação no mercado, é reconhecida pela credibilidade
e eficiência na assessoria cambial e consultoria empresarial das transações oriundas de
comércio e de natureza financeira. Desde sua constituição, e regida pela atividade que foi
autorizada, a Corretora oferece serviços de terceirização documental de importação e expor-
tação, tratando do registro de todas as operações desde as suas origens nas empresas, eviden-
ciando toda a dinâmica de fluxos financeiros e emitindo relatórios gerenciais. Desta forma, a
NGO também contribui com documentos para a gestão das empresas. A Missão da NGO é
oferecer soluções nas negociações, que garantam o melhor custo benefício para o cliente. Com
uma filosofia moderna de atuação baseada no sentido de parceria. Destaca-se pela prestação
de serviço personalizado, apresentando soluções completas para seus clientes, por isso, é
referência no mercado de câmbio e comércio exterior, sendo detentora de prêmios de reconhe-
cimento público como a “TOP OF MIND”. 2. Apresentação das Demonstrações Contábeis:
As demonstrações contábeis foram preparadas de acordo com as disposições contidas na Lei
das Sociedades por Ações, com alterações introduzidas pelas Leis nº 11.638/07 e nº 11.941/09,
em conjunto às normas do Conselho Monetário Nacional (CMN) e do Banco Central do Brasil
(Bacen) e modelo do documento previsto no Plano Contábil das Instituições do Sistema Finan-
ceiro Nacional (COSIF). O Comitê de Pronunciamentos Contábeis “CPC” emitiu pronuncia-
mentos relacionados ao processo de convergência contábil internacional, aprovados pela CVM,
porém, nem todos foram homologados pelo BACEN. As Demonstrações Contábeis estão
apresentadas em Reais, moeda funcional e de apresentação da NGO e foram aprovadas, pela
Administração, em 25 de agosto de 2017. 3. Resumo das Principais Práticas Contábeis: As
principais práticas contábeis são as seguintes: a. Apuração do resultado: O resultado é
apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas
devem ser incluídas nas apurações dos resultados dos períodos em que ocorrerem, simulta-
neamente quando se correlacionarem, independentemente se recebimento ou pagamento. As
receitas e despesas correspondentes ao período futuro são apresentadas em conta redutora
dos respectivos ativos e passivos. b. Caixa e equivalentes de caixa: As disponibilidades são
representadas por recursos em moeda e aplicações financeiras, acrescidas dos rendimentos
auferidos até a data do balanço, deduzidas de provisão para desvalorização, quando aplicável.
As disponibilidades não possuem restrições de uso e tem risco insignificante de mudança de
seu valor justo. c. Títulos e Valores Mobiliários e instrumentos financeiros derivativos:
Registrados pelo custo de aquisição e acrescidos dos rendimentos auferidos até a data do
balanço, são classificados, quando aplicável, conforme a Circular 3.068, de 08/11/2011, do
BACEN, sendo: i) Títulos para negociação: Títulos e Valores Mobiliários adquiridos com o
propósito de serem ativa e frequentemente negociados, avaliados pelo valor de mercado em
contrapartida ao resultado do exercício e/ou período. ii) Títulos disponíveis para venda:
Títulos e Valores Mobiliários que poderão ser negociados, porém não são adquiridos com o
propósito de serem ativa e frequentemente negociados, em contrapartida à conta destacada no
patrimônio líquido. iii) Títulos mantidos até o vencimento: Títulos e Valores Mobiliários para
os quais haja intenção ou obrigatoriedade e capacidade financeira da Corretora para sua ma-
nutenção em carteira até o seu vencimento, registrados pelo custo de aquisição ou pelo valor
de mercado quando da transferência de outra categoria. Os títulos são atualizados até a data de
vencimento, não sendo avaliados pelo valor de mercado. Os ganhos e perdas de títulos dispo-
níveis para a venda, quando realizados, serão reconhecidos na data de negociação na demons-
tração do resultado, em contrapartida a conta específica no patrimônio líquido. As reduções no
valor de mercado dos Títulos e Valores Mobiliários disponíveis para a venda e dos mantidos
até o vencimento (quando aplicável), abaixo dos respectivos custos atualizados, quando não
impactados por eventos temporários, serão considerados no resultado como perdas realiza-
das. Em 30 de junho de 2017 e 2016, a Corretora não possuía operações com instrumentos
financeiros derivativos. d. Rendas a receber: Os valores a receber de prestação de serviços
são registrados pelo valor contratado. A Administração avalia, constantemente, a necessidade
de provisão para créditos de liquidação duvidosa em relação à perspectiva de realização de
seus recebíveis. e. Outros Valores e bens e diversos: Demonstrado pelo valor de custo ou
de realização, incluindo os rendimentos auferidos até a data do balanço, quando aplicável. f.
Imobilizado e intangível: O Imobilizado é demonstrado ao custo de aquisição, deduzindo-se
a depreciação acumulada. As depreciações são calculadas pelo método linear, que conside-
ram o tempo de vida útil-econômica dos bens, sendo conforme demonstrado na Nota Explicativa
n° 7. O Intangível corresponde aos direitos adquiridos que tenham por objeto, bens incorpóreos
destinados à manutenção da Corretora. Quando aplicável, são amortizados no prazo de cinco
anos (20% ao ano). A Administração da Corretora avalia ao menos uma vez no exercício social,
a necessidade de provisão ao valor recuperável de seus ativos, sendo que para os semestres
findos em 30 de junho de 2016 e de 2015, não foram apuradas perdas substanciais que neces-
sitassem a apresentação de ajustes em suas Demonstrações Contábeis. g. Redução ao valor
recuperável de ativos (Impairment): Os ativos financeiros e não financeiros são avaliados
para averiguar se há evidência significativa de que tenha ocorrido uma perda no seu valor
contábil. Uma perda por redução ao valor recuperável de ativo financeiro e não financeiro é
reconhecida no resultado do período se o valor contábil do ativo ou unidade geradora de caixa
exceder o seu valor recuperável. h. Outros ativos e passivos: Demonstrado por valores
conhecidos e calculáveis, acrescidos dos encargos incorridos até a data do balanço, quando
aplicáveis. Os passivos demonstrados incluem os valores conhecidos e mensuráveis, acres-
cidos dos encargos e das variações monetárias incorridos, quando aplicável. i. Imposto de
Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL): A
provisão para o imposto de renda é calculada à alíquota de 15% mais adicional de 10% e a
contribuição social é calculada à alíquota de 15%, sendo que a partir de 1º de setembro de 2015
passou a ser calculada à alíquota de 20%, após efetuados os ajustes determinados pela legis-
lação fiscal. Em conformidade com a Lei nº 11.941/09, as modificações no critério de reconhe-
cimento de receitas, custos e despesas na apuração do lucro líquido do período, introduzidas
pela Lei nº 11.638/07 e pelos artigos 37 e 38 da Lei nº 11.941/09, não produziram efeitos na
apuração do Lucro Real. j. Ativos e passivos contingentes: O reconhecimento, a mensuração
e a divulgação dos ativos e passivos contingentes, e obrigações legais são realizados de acordo
com os critérios definidos na Resolução 3.823/09 e Pronunciamento Técnico CPC 25, emitido
pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), obedecendo os seguintes critérios: Ati-
vos contingentes – São reconhecidos nas Demonstrações Contábeis somente quando da
existência de evidências que propiciem a garantia de sua realização, sobre as quais não cabem
mais recursos, caracterizando o ganho como praticamente certo. Passivos contingentes –
São reconhecidos nas Demonstrações Contábeis quando, baseado na opinião de assessores

jurídicos e da Administração, for considerado provável o risco de perda de uma ação judicial
ou administrativa, com uma provável saída de recursos para a liquidação das obrigações e
quando os montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança. Os passivos
contingentes classificados como de perdas possíveis não são reconhecidos contabilmente,
sendo divulgados nas Notas Explicativas, conforme demonstrado na Nota Explicativa nº 8.
4. Caixa e Equivalentes de Caixa: Para fins de Demonstração dos Fluxos de Caixa, e con-
forme Resolução CMN 3.604/08, o valor de Caixa e Equivalentes de Caixa da NGO, estavam
compostos conforme segue:

                          R$ mil
  30.06.17   30.06.16

Caixa 468 440
Depósito Bancário a Vista 44.058 84.367
Caderneta de Poupança    968.740    619.560
Caixa e Equivalentes de Caixa 1.013.266 704.367
Os depósitos bancários e caderneta de poupança são realizados em Instituições Financeiras
de primeira linha, considerados pela Administração da Corretora, como suficientes para o
cumprimento de obrigações de curto prazo. A aplicação financeira é prontamente conversível
em caixa e estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor.
5. Rendas a receber                           R$ mil
Títulos a Vencer:   30.06.17   30.06.16
0 a 30 Dias 134.023 206.689
31 a 60 Dias 18.828 -
Títulos a Vencidos:
0 a 30 Dias 7.652 78.164
31 a 90 Dias 215 5.626
Acima      16.611               -

177.330 290.479
O valor da provisão para devedores duvidosos, quando aplicável, leva em consideração o
histórico de perdas e análises dos vencimentos dos títulos, garantias envolvidas, renegociações
e atual análise da situação financeira da contraparte. A Administração vem realizando análises
constantes em suas contas a receber, baixando-os quando considerados de difícil realização.
6. Outros Créditos Diversos e Obrigações Diversas

               30/06/2017                30/06/2016
Circulante     Ativo Passivo     Ativo Passivo
Adiantamentos a Funcionários 4.463 - 16.985 -
Adiantamentos a Fornecedores 12 - - -
Salários e Encargos Trabalhistas 29.592 126.654 - 151.027
Outros    32.709    34.063             -    34.668

66.776 160.717 16.985 185.695
Não Circulante
I.R. a Compensar/Recuperar 105.909 - 130.962 -
Depósitos Judiciais - - - -
Provisão para Passivos Contingentes 42.733 42.733 42.733 42.733
Provisão para Obrigações - - - -
Previdenciárias (ii) - 192.776 - 191.085
Provisão para Aviso Prévio - - - -
Indenizado (iii) - 92.141 - -

148.642 327.650 173.695 233.818
(i) Os impostos a recuperar, referem-se substancialmente às retenções nas notas de corre-
tagem de câmbio, durante o exercício. (ii) A partir de 12/2015, a Administração optou por
realizar a provisão da multa de 50% sobre o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)
da totalidade dos funcionários ativos, considerando como política conservadora de prevenção
de riscos e controle de passivos. (iii) A partir de 05/2017 a Administração optou por realizar a
provisão do aviso prévio indenizado da totalidade dos funcionários ativos, considerando como
política conservadora de prevenção de riscos e controle de passivos.
7. Imobilizado: a. Composição dos saldos

Taxa de
Depreciação                30/06/2017 30/06/2016
    Anual (%)    Custo  Depreciação  Líquido     Líquido

Instalações 10 4.800 3.240 1.560 2.153
Móveis e Utensílios 10 116.531 54.829 61.702 59.300
Máquinas e Equipamentos 10 105.111 65.631 39.480 44.703
Equipamentos de Informática 20 121.941 104.512 17.429 20.835
Total 348.383 228.212 120.171 126.991
b. Movimentação do custo

30/06/2016                                                          30/06/2017
      Custo Adições   Baixas   Transf.    Custo

Instalações 4.800 - - - 4.800
Móveis e Utensílios 116.531 - - - 116.531
Máquinas e Equipamentos 104.090 1.021 - - 105.111
Equipamentos de Informática 121.941 - - - 121.941
Total 347.362 1.021 - - 348.383
8. Intangível: Composição dos saldos

Taxa de
Amortização                30/06/2017 30/06/2016
    Anual (%)    Custo Amortização  Líquido     Líquido

Desenvolvimento
  de Logiciais 20 13.231 1.901 11.330 10.212
Total - 13.231 1.901 11.330 10.212
Movimentação de Logiciais

30/06/2016                                                            30/06/2017
       Custo Adições   Baixas   Transf.    Custo

Desenvolvimento de Logiciais 13.231 - - - 13.231
Total 13.231 - - - 13.231
9. Ativos e passivos contingentes: A Corretora depositou judicialmente o tributo relativo à
Contribuição Social em conta judicial, vinculada a ação que objetiva a declaração de ilegalidade
de sua exigência. Como contrapartida foi registrada a obrigação no Passivo Circulante. A

Administração da Corretora entende que as provisões constituídas são suficientes para atender
as eventuais perdas decorrentes dos respectivos processos, considerando os critérios descri-
tos na Resolução n° 3823/09 do BACEN. Não existem, em curso em 30 de junho de 2017 e de
2016, processos administrativos por descumprimento das normas do Sistema Financeiro
Nacional ou de pagamento de multas, que pudessem impactar representativamente nas De-
monstrações Contábeis e operações da Corretora. 10. Patrimônio Líquido: a) Capital So-
cial: O Capital social, totalmente subscrito e integralizado, está representado por 450.000
(quatrocentos e cinquenta mil) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 cada. Os resultados
distribuíveis, apurados anualmente ou em períodos inferiores, serão divididos ou suportados
pelos sócios, que farão deliberações específicas e em documento formal. b) Reservas: Con-
forme disposições estatutárias e determinação da Lei n° 6.404/76, a Corretora destina 5% do
lucro líquido do exercício social para Reserva Legal, atendendo aos limites estipulados na
legislação vigente. c) Dividendos: Conforme disposições estatutárias estão estipuladas aos
acionistas, dividendos que, correspondam no mínimo, a 25% do Lucro Líquido do exercício.
11. Receitas de prestação de serviços 30.06.2017 30.06.2016
Corretagem de Câmbio 704.054 642.514
Intermediação de Negócios 697.750 693.497

1.401.804 1.336.011
12. Despesas de pessoal 30.06.2017 30.06.2016
Benefícios 202.262 167.933
Encargos Sociais 174.790 140.742
Proventos 398.794 419.566
FGTS Indedutível (21.884) 14.695
Aviso Prévio Indedutível 92.140 -

775.846 742.936
13. Outras despesas administrativas 30.06.2017 30.06.2016
Aluguéis e Condomínios 64.951 65.185
Comunicações 30.697 30.960
Manutenção e Conservação 12.275 13.477
Processamento de Dados 57.699 47.766
Serviços Técnicos especializados 40.280 31.401
Transportes 34.883 35.623
Depreciação e Amortização 17.386 15.063
Outras Despesas 72.896 83.465

331.067 322.940
14. Despesas tributárias 30.06.2017 30.06.2016
ISS 70.090 66.801
Cofins 56.072 54.470
PIS 9.112 8.851
Outros 2.304 438

137.578 130.560
15. Outras receitas e despesas operacionais
Receitas                                   . 30.06.2017 30.06.2016
Recuperação de Despesas - 4.144
Superveniências Ativas - 500
Reversão de Provisões - 2.279
Outras Despesas Operacionais 4.652 -
16. Estrutura de Gerenciamento de Riscos Operacionais e de Mercado: A Diretoria da
NGO, em cumprimento aos normativos requeridos pelo Banco Central do Brasil, designou a
Diretoria Administrativa e de Controladoria como responsável pela estrutura de gerenciamento
de risco operacional, que elaborou o Manual de Compliance e Gerenciamento de Risco Ope-
racional - Volume I, que contém todas as definições da estrutura organizacional e dos compo-
nentes do gerenciamento de riscos operacionais, política de gerenciamento de riscos
operacionais e de plano de contingências, além de capítulo específico sobre a prevenção de
lavagem de dinheiro. O Manual de Compliance e Gerenciamento de Risco Operacional -
Volume II, que contém matérias específicas técnicas de apoio ao Volume I e, mais, os Manuais
de Controles Internos - Rotinas Departamento de Pessoal (DP) e Rotinas Departamentos
Contabilidade e Fiscal, todos devidamente registrados, no 1º. Oficial de Registro de Títulos e
Documentos de São Paulo, sob número 3256716, e no 6º. Oficial de Registro de Títulos e
Documentos de São Paulo, sob nºs. 1494208 e 1494209, respectivamente. O gerenciamento de
riscos de mercado está alinhado às diretrizes do Banco Central do Brasil e aos conceitos do
Comitê da Basiléia, apresentando nos semestres de 2017 e 2016, situação normal de exposição
aos riscos dessa natureza. 17. Ouvidoria: A NGO possui formalizada e operacional a área de
Ouvidoria em atendimento às disposições da Resolução nº 4433/2015 do CMN, que consiste
em atuar como canal de comunicação entre a Corretora e seus clientes para solucionar even-
tuais pendências e prestar esclarecimentos sobre seu produto. 18. Limites operacionais:
Através de seus Instrumentos Normativos e em busca da Convergência com os aspectos
prudenciais trazidos pelo Acordo de Basiléia, o BACEN alterou e vem modernizando sua
metodologia de cálculo do Patrimônio, bem como as ponderações por graus de risco. A Corretora
tem seus limites operacionais de acordo com as normas e critérios estabelecidos pela Reso-
lução CMN 2.723/00. 19. Instrução CVM 381/2003: No 1º semestre de 2017, não foram
contratados junto aos auditores independentes e partes a eles relacionadas, serviços não re-
lacionados à auditoria externa, de acordo com as disposições estabelecidas nessa Instrução.
20. Cobertura de seguros: No 1º semestre de 2017 a Corretora possuía cobertura de seguros
para incêndio, responsabilidade civil, roubo/furto qualificado e lucros cessantes no montante
total e máximo de R$. 3.907.695 (em 31 de junho de 2016 perfazia R$ 4.300.000). O valor
segurado é determinado pela Administração, em base técnica que se estima suficiente para
cobertura de eventuais perdas decorrentes de sinistros com bens e direitos, bem eventual
interrupção de atividade. Os valores de cobertura de seguro não foram auditados.

Nota Explicativa 30.06.2017 30.06.2016
Receitas da Intermediação Financeira        25.967        21.601
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários 25.967 21.601
Resultado Bruto da Intermediação Financeira        25.967        21.601
Outras Receitas/Despesas Operacionais        77.404      130.139
Receitas de Prestação de Serviços 11 1.401.804 1.336.011
Despesas de Pessoal 12 (846.101) (742.936)
Outras Despesas Administrativas 13 (331.067) (322.940)
Despesas Tributárias 14 (137.578) (130.275)
Outras (Despesas) /Receitas Operacionais 15 (4.652) (9.721)
Provisão para Créditos em Liquidação (5.002) -
Resultado Operacional      103.371      151.740
Resultado Antes da Tributação
  sobre o Lucro e Participações      103.371      151.740
Contribuição Social (35.756) (32.295)
Imposto de Renda (32.143) (35.962)
Lucro Líquido do Semestre 35.472 83.483
Quantidade por Quotas 450.000 450.000
Lucro por Cota - R$ 0,08 0,19

Demonstração dos Fluxos de Caixa dos Semestres Findos
em 30 de Junho de 2017 e 2016 - (Em reais)

Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais 30.06.2017 30.06.2016
Lucro Líquido do Semestre 35.472 83.483
Depreciação 17.386 15.066
Variação em Ativos Operacionais        19.370     (75.518)
Outros Créditos 17.390 (66.534)
Outras Operações de Valores e Bens 1.980 (8.984)
Variação em Passivos Operacionais        37.384        26.652
Obrigações Fiscais e Previdenciárias (42.936) (7.966)
Obrigações Diversas 80.320 34.618
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais 109.612 49.683
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimentos
(Aquisição) Baixa de Imobilizado (1.022) 2.968
(Aquisição) Baixa de Intangível - (11.054)
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimentos         (1.022)       (8.086)
Aumento (Diminuição) de Caixa e Equivalentes de Caixa      108.590        41.597
Caixa e Equivalentes de Caixa no início do período 904.676 662.770
Caixa e Equivalentes de Caixa no fim do período 1.013.266 704.367
Aumento (Diminuição) de Caixa e Equivalentes de Caixa      108.590        41.597

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido dos Semestres Findos em 30 de Junho de 2017 e 2016 - (Em reais)
       Reserva de lucros Lucros ou Prejuízos

Eventos                                                       .     Capital  Social      Legal      Lucros               Acumulados        Total
Saldos em 31.12.15 450.000 56.022 262.577 - 768.599
Lucro Líquido do Semestre - - - 83.483 83.483
Reserva Legal - 4.174 - (4.174) -
Transferência para Reserva de Lucros - - 79.309 (79.309) -
Saldos em 30.06.16 450.000 60.196 341.886 - 852.082
Mutações do Período -  4.174 79.309 -  83.483
Saldos em 31.12.16 450.000 66.939 465.000 - 981.939
Lucro Líquido do Semestre - - - 35.472 35.472
Reserva Legal - 1.774 - (1.774) -
Transferência para Reserva de Lucros - - 33.698 (33.698) -
Saldos em 30.06.17 450.000 68.713 498.698 - 1.017.411
Mutações do Período - 1.774 33.698 - 35.472

Aos Srs. Administradores e Cotistas da NGO – Associados Corretora de Câmbio Ltda. São
Paulo - SP. Opinião: Examinamos as demonstrações contábeis da NGO – Associados Corretora
de Câmbio Ltda., que compreendem o balanço patrimonial em 30 de junho de 2017 e as res-
pectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa
para o semestre findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo
o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis
acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição
patrimonial e financeira da NGO – Associados Corretora de Câmbio Ltda. em 30 de junho de
2017, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o semestre findo nessa
data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições auto-
rizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil – Bacen. Base para opinião: Nossa auditoria
foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas
responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir
intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos
independentes em relação à Corretora, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos
no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conse-
lho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo
com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada
para fundamentar nossa opinião. Revisão e auditoria dos valores correspondentes com-
parativos: As demonstrações contábeis do semestre findo em 30 de junho de 2016 foram
auditadas por outros auditores independentes que emitiram relatório, em 25 de agosto de 2016,
com opinião sem modificação. Outras informações que acompanham as demonstrações
contábeis e o relatório do auditor: A administração da Corretora é responsável por essas
outras informações que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as
demonstrações contábeis não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qual-
quer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das
demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e,
ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demons-
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trações contábeis ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta
estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há
distorção relevante no Relatório da Administração somos requeridos a comunicar esse fato.
Não temos nada a relatar a este respeito. Responsabilidades da administração e da
governança pelas demonstrações contábeis: A administração é responsável pela elabo-
ração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco
Central do Brasil – Bacen e pelos controles internos que ela determinou como necessários para
permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independen-
temente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, a admi-
nistração é responsável pela avaliação da capacidade da Corretora continuar operando, divul-
gando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso
dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administra-
ção pretenda liquidar a Corretora ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa
realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da
Corretora são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das
demonstrações contábeis. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstra-
ções contábeis: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações
contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se
causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança
razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de
acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais
distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são
consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro
de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas
referidas demonstrações contábeis. Como parte da auditoria realizada de acordo com as
normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mante-
mos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os

riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada
por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais
riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar
nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do
que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos,
conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtemos entendimento
dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria
apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a
eficácia dos controles internos da Corretora. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis
utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela
administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil
de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incer-
teza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em
relação à capacidade de continuidade operacional da Corretora. Se concluirmos que existe
incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respec-
tivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se
as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências
de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem
levar a Corretora a não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresen-
tação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações
e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de
maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os
responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da
época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais defi-
ciências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 11 de agosto de 2017
Binah SP Auditores Independentes
CRC 2SP009. 597/O-8

Antes, porém, quem começa um 
novo negócio encara algumas, ou 
muitas, difi culdades dentro e fora 

da empresa. Mentores do Braskem Labs, 
programa de aceleração de empreendedo-
res da Braskem, apontam os obstáculos e 
as falhas mais comuns e as melhores dicas 
para superá-las, para fazer a empresa dar 
os primeiros passos.   
 1) O problema do cliente - Muitas 

startups falham por falta de clareza 
sobre qual é o problema do cliente 
e se ele, de fato, precisa daquela 
solução ou produto. Portanto o 
primeiro passo é ter a percepção do 
mercado – é mais fácil quando já se 
tem conhecimento do setor -, por 
meio de entrevistas com potenciais 
parceiros, identifi cação de padrões 
e, por fi m, diagnóstico das dores 
reais que precisam ser solucionadas 
para o cliente.

 2) O perfi l do cliente - Quando o empre-
endedor é questionado sobre quem 
é seu cliente, é bastante comum que 
responda com dados demográfi cos ou 

Mailing 
qualifi cado: 
por que é 

importante 
investir 
nisso?

Wellington Galvão (*)

Mailing – abreviação 

de mailing list, em 

inglês – é um banco 

de dados que reúne 

nome, endereço, 

e-mail, telefone, 

características do 

consumidor, entre 

outras informações 

pessoais. 

Além de ser frequen-
temente usado em 
campanhas de e-

-mail marketing e telefô-
nicas, também é útil para 
atualização de bases, dispa-
ros de SMS, envio de mala 
direta e geração de novos 
leads por companhias das 
mais diversas áreas, como 
lojas físicas e on-line, tele-
com, construtoras, bancos, 
etc. Para que isso seja 
possível, o primeiro passo é 
defi nir o público-alvo e qual 
o formato da comunicação 
da empresa em relação ao 
seu target, determinando 
quais ferramentas serão 
utilizadas. 

Após estabelecer a seg-
mentação dentro das di-
versas opções presen-
tes no banco de dados e 
sua estratégia, o negócio 
consegue ter um mailing 
qualifi cado. Esta lista con-
cisa, composta por pessoas 
que se encaixam no seu 
público-alvo e que podem 
demonstrar interesse no 
seu produto ou serviço, 
permite que ocorra uma 
nutrição de oportunidades 
constante, gerando valor à 
marca, pois garante que a 
companhia se comunique 
de forma correta. 

Independentemente de 
qual for a operação, ao se 
conectar com o target é 
possível direcionar a abor-
dagem das ações, aumen-
tando os níveis de sucesso. 
As principais vantagens 
nesse tipo de mailing são a 
facilidade de efetuar cam-
panhas de comunicação 
mais assertivas, por serem 
segmentadas, adquirir no-
vos clientes, atualizar sua 
base de dados, além de di-
versas outras soluções para 
aumentar a quantidade de 
conversões.

Dentre os diferenciais 
que possibilitam melhores 
resultados do investimento 
efetuado pelas empresas 
estão: contar com um sis-
tema que seja capaz de seg-
mentar o mailing on-line, a 
possibilidade de escolher 
fi ltros de acordo com a ne-
cessidade do cliente, além 
de proporcionar informa-
ções atualizadas e concisas 
de acordo com o perfi l de 
seus consumidores.

(*) - É sócio-diretor da Unitfour, 
empresa brasileira referência em 

fornecimento de dados para as 
áreas de cobrança, call centers, 

risco, crédito, antifraude,
CRM e marketing. 

As principais difi culdades ao empreender
Ao criar um negócio, todo empreendedor busca se diferenciar no mercado, ter um produto ou serviço único e ser bem-sucedido

perfi s genéricos. Mas saber apenas se 
são homens ou mulheres, a faixa de 
idade e a profi ssão é pouco. Para de-
senvolver soluções certas e responder 
às necessidades do mercado, o ideal 
é criar uma “persona”, algo como 
um estereótipo do cliente. Pode-se 
criar um personagem do qual se 
conhece todas as características - a 
idade exata, a faculdade em que se 
formou, onde trabalha e há quanto 
tempo, como se relaciona com o 
chefe, como trata os subordinados 
e até o que gosta de fazer nas horas 
vagas. Com esse perfi l em mente, fi ca 
muito mais fácil desenhar estratégias 
de comunicação e de vendas, por 
exemplo. 

 3) Validação do produto - Um traba-
lho constante para qualquer novo 
negócio é a validação de produtos 
e serviços. Muita gente se encanta 
tanto com a própria ideia que 
resolve colocá-la no mercado sem 
ter certeza de que funcionará. O 
trabalho de validação - que vai desde 

se esquecem de mensurações que 
fazem a diferença no negócio, como a 
conversão de visitantes em clientes e 
as taxas de cancelamento. Conhecer 
bem as métricas que devem fi car no 
radar, e ter elas sempre à mão, é uma 
lição fundamental.

 5) Equipe e liderança - Para que um 
novo negócio se desenvolva é muito 
importante que conte com uma boa 
equipe. Ninguém constrói uma gran-
de empresa sozinho. Um erro que 
muitos empreendedores cometem 
é terceirizar competências e opera-
ções fundamentais do negócio. Esse 
é um erro estratégico que pode afetar 
os resultados rapidamente. Além de 
um time competente, é preciso que 
os papeis de cada colaborador sejam 
claros. É comum, por exemplo, que 
ninguém assuma a posição de líder 
com medo de ofender os sócios, mas 
ter alguém no comando é essencial 
para tomar as decisões que vão 
determinar os rumos da empresa.

Fontes: Braskem e ACE.

criação de pequenos testes para ver 
como eles funcionam na prática 
até entrevistas com clientes reais 
e potenciais - é o melhor caminho 
para não investir muita energia em 
propostas que não trarão o resultado 
imaginado.

 4) Defi nição de métricas - Um dos gran-
des problemas de empreendedores é 
a falta de conhecimento das métricas 
que impactam o negócio. Muitos se 
encantam com as chamadas “métri-
cas de vaidade”, likes no Facebook 
e acessos no site, por exemplo, e 
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Na crônica que intitulou “Jerry e Lewis”, publicada na 

Folha de São Paulo do dia 24 de agosto último, o apre-

ciado e culto Ruy Castro discorre sobre o humorista 

americano falecido no domingo, dia 20, aos 91 anos

Tece comentários sobre o ator que fez tanta gente – entre 
elas, eu – gargalhar com suas comédias, marcadas por um 
humor singelo, caricato, cheio de trejeitos e de caras e 

bocas. Em seguida, fala do homem Jerry Lewis fora da tela e que, 
segundo ele e outros comentaristas, era totalmente diferente, 
ácido, de difícil trato.

Na Veja desta semana, edição 2545, na seção “Memória”, 
Jerônimo Teixeira o apresenta como “O palhaço amargo”, e 
diz que Jerry Lewis era “não o palhaço triste do clichê, mas o 
palhaço amargo”...

Não por mera coincidência, dentre suas muitas produções, o 
fi lme de que Lewis mais gostava era “O professor aloprado” (The 
nutty professor), de 1963, dirigido, protagonizado e coprodu-
zido por ele. Ocorre que ali está nada mais nada menos do que 
uma paródia do livro “O médico e o monstro”, de Robert Louis 
Stevenson, em que o médico, Dr. Jekyll, procurando descobrir 
uma forma de separar o bem e o mal existentes no ser humano, 
cria o monstro, Mister Hyde...

Essas considerações iniciais são apenas para chegar ao âmago 
da coluna de hoje: Gostar e Amar... 

É que Ruy Castro fecha sua coluna com estas palavras textuais: 
“O artista Jerry era sublime, mas o homem Lewis, seccio-

nado pelos biógrafos, era egoísta, vingativo, preconceituoso. 

Ele não era estimado como pessoa – nem seu pai gostava 

dele. E, segundo esses biógrafos, era só o que ele queria: ser 

gostado. Sua morte tornará isso possível”.

SER GOSTADO? Isso não agride a gramática e a própria 
eufonia?

Por que o nobre Ruy Castro não se valeu do verbo amar? 
SER AMADO, além de estar na seara abençoada da correção 
gramatical, é muito mais sonoro (ou eufônico)!

Ocorre que o verbo GOSTAR é transitivo indireto, ou seja: 
exige a presença de uma preposição para ligar o verbo ao seu ob-
jeto – no caso, objeto indireto. Raciocina-se assim: “quem gosta, 
gosta DE alguém ou DE alguma coisa. A Gramática Normativa 
da Língua Portuguesa é taxativa: não se forma voz passiva com 
verbo transitivo indireto. Por essa razão, é incorreto dizer “o 
jogo foi assistido por um milhão de expectadores”.

É bem verdade que esse verbinho danado – o assistir – é 
transitivo indireto no sentido de ver, presenciar. E é transitivo 
direto quando signifi ca auxiliar, ajudar! É o que se pode observar 
nesta frase: “A enfermeira assistiu o médico na cirurgia e depois 
foi assistir à novela das nove”...

Já o verbo AMAR é transitivo direto. O objeto – direto – une-
-se diretamente ao verbo a que se refere, sem o auxílio da 
preposição. Assim, “quem ama ama alguém ou alguma coisa”. 
E é por isso que Dona Gramática permite e abençoa a formação 
da voz passiva! 

Oportuno lembrar aqui o caso do verbo VISAR que, como 
assistir, pode ser transitivo direto ou indireto, de acordo com 
seu signifi cado. É transitivo direto – sem preposição e podendo 
formar voz passiva – quanto tem o sentido de pôr visto, assinalar: 
“O gerente do banco visou o cheque”. Entretanto, é transitivo 
indireto, regido de preposição, quando a ideia que transmite é 
a de objetivar, ter o propósito de, como nestes exemplos: “Ma-
ria só visava A uma vida melhor para seus fi lhos”. “Os mártires 
visavam À pátria celeste”.

Há alguns anos, ouvia uma artista sendo entrevistada em um 
programa de rádio. 

Bem, de algumas delas não se pode esperar grande coisa. 
Afi nal, lá atrás, uma se saiu com esta: “A vida de artista é difícil 
porque tem muitas difi culdades”. Outra, querendo mostrar seu 
pendor por literatura, afi rmou: “Eu gostava muito de ler dramas, 
mas agora resolvi mudar de gênero. Vou ler ‘A Divina Comédia’. 
Uma terceira – essa da área televisiva, e ainda atuando – disse 
com emoção e convicção: “Minha vida deu uma volta de 360 
graus”!

Mas não era a nenhuma dessas que me referia no início deste 
parágrafo.

A estrela em questão terminou sua “brilhante” entrevista com 
esta enfática afi rmação: “Eu sou feliz porque gosto de meus fãs 
e sou gostada por eles”.

Pois é, dela eu até poderia esperar esse deslize.
Do culto e letrado Ruy Castro, cronista de um órgão de comu-

nicação de massa do nível da Folha de São Paulo e, como tal, 
formador de opinião e disseminador da cultura, NÃO!

Li, há muitos anos, esta frase de um educador europeu – 
alemão, se não me engano –  “Toda aula deve ser uma aula de 
língua pátria”.

Vou além. Para mim, toda 

comunicação de alguém culto 

tem de ser uma aula de língua 

pátria”!

J. B. Oliveira é Consultor de Empresas, 
Professor Universitário, Advogado e 

Jornalista. É Autor do livro “Falar Bem 
é Bem Fácil”, e membro da Academia 

Cristã de Letras. - www.jboliveira.com.br – 
jboliveira@jbo.com.br.

Serviço: Livro “Mostrando a Lín-
gua”. Editora JBO. 163 páginas. 
Preço de capa: R$ 40,00. Valor 
especial de promoção: R$ 30,00. 
Pedidos exclusivamente pelo site 
www.jboliveira.com.br

DICAS DE 
COMUNICAÇÃO 
com J. B. Oliveira

Jerry Lewis, Ruy 
Castro e Amar

e gostar...

Serviço de Anestesiologia, Medicina
Perioperatória, Dor e Terapia

Intensiva S/S Ltda. - SAMMEDI
CNPJ/MF 11.282.212/0001-25

Convocação para Assembleia Geral Extraordinária
A Serviço de Anestesiologia, Medicina Perioperatória, Dor e Terapia Intensiva S/S
Ltda. - SAMMEDI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº
11.282.212/0001-25, inscrita no Conselho Regional de Medicina do Estado de São
Paulo sob nº 948.144, com sede na Avenida Pavão, 955, conjunto 68, parte, Moema,
na Capital do Estado de São Paulo, convoca todos os sócios para Assembleia Geral
Extraordinária, a se realizar no dia 14 de setembro de 2017, na Rua Machado
Bittencourt, 361, auditório 1, na Capital do Estado de São Paulo, em primeira chamada
às 19:00h (dezenove horas), em segunda chamada às 19:30h (dezenove horas e trin-
ta minutos), e em terceira e última chamada às 20:00h (vinte horas), para, nos termos
das cláusulas 14ª, 16ª e 23ª do Contrato Social, deliberar em sede de Assembleia
Geral Extraordinária sobre a seguinte ordem do dia: (a) Eleição para os membros da
diretoria e do Conselho Fiscal para o biênio 2018/2019 (b) alteração do quadro
societário mediante a admissão de novos sócios (c) demais assuntos de interesse da
sociedade. Na data desta convocação a Serviço de Anestesiologia, Medicina
Perioperatória, Dor e Terapia Intensiva S/S Ltda. - SAMMEDI conta com 60 sócios.
São Paulo, 25 de agosto de 2017. Dr. José Maria Correa da Silva - Diretor Presidente.

(29, 30 e 31)

Atacadão S.A.
CNPJ/MF nº 75.315.333/0001-09  –  NIRE 35.300.043.154

Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 27/06/2017 - 10h00
CERTIDÃO - JUCESP - Certifico o registro sob nº 391.182/17-1, em 24/08/2017. (a) Flávia R. Britto 
Gonçalves - Secretária Geral.

Atacadão S.A.
CNPJ/MF nº 75.315.333/0001-09  –  NIRE 35.300.043.154

Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 18/07/2017 - 18h30
CERTIDÃO - JUCESP - Certifico o registro sob nº 391.183/17-5, em 24/08/2017. (a) Flávia R. Britto 
Gonçalves - Secretária Geral.

VINALPLAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICO LTDA. torna público que requereu
a Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente, a Renovação da Licença de
Operação, para Fabricação de Artefatos de Plástico, sito à Rua Campante, nº 674. Ipi-
ranga. São Paulo/SP.

O pretendente: LEANDRO ALMEIDA ALVES VASCONCELOS, estado civil solteiro, 
profi ssão pastor, nascido em Guarulhos, SP, no dia (24/12/1988), residente e domicilia-
do em São Paulo, SP, fi lho de Aroldo Alves Vasconcelos e de Silvia Elaine de Almeida 
Vasconcelos. A pretendente: CAMILA BARROS ALBANO, estado civil solteira, profi s-
são secretária, nascida em São Paulo, SP, no dia (04/07/1995), residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Luciano de Assis Albano e de Eliana Aparecida Barros.

O pretendente: DANILO RAMOS DA PAIXÃO, estado civil divorciado, profi ssão consul-
tor de vendas, nascido em São Paulo, SP, no dia (16/06/1984), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Decio Ramos da Paixão e de Maria Helena Pereira Silva. A 
pretendente: LUCIANA MOREIRA DE SOUZA, estado civil divorciada, profi ssão super-
visora de vendas, nascida em São Paulo, SP, no dia (08/06/1971), residente e domici-
liada em São Paulo, SP, fi lha de Luiz Gonzaga Alves Moreira e de Terezinha de Souza.

O pretendente: MARCOS PAULO VIANA, estado civil divorciado, profi ssão auxiliar de 
enfermagem, nascido em São Paulo, SP, no dia (04/02/1973), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de João Tavares Viana Neto e de Matilde Scalisse Viana. A 
pretendente: THAIS RODRIGUES VENANCIO, estado civil divorciada, profi ssão tecnica 
de enfermagem, nascida em São Paulo, SP, no dia (07/01/1988), residente e domiciliada 
em Guarulhos, SP, fi lha de Claudomiro Rodrigues Venancio e de Maria Unilta Venancio.

O pretendente: MANOEL DA HORA BERTOUDO JUNIOR, estado civil solteiro, profi s-
são operador de corte e vinco, nascido em Camamu, BA, no dia (29/07/1986), residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Manoel da Hora Bertoudo e de Maria Assunção 
Silva da Hora. A pretendente: ALESSANDRA RIBEIRO SOUSA, estado civil solteira, 
profi ssão manicure, nascida em Belem, PA, no dia (09/05/1990), residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Joana Ribeiro Sousa.

O pretendente: GILVANDO DIAS DO NASCIMENTO, estado civil solteiro, profi ssão pe-
dreiro, nascido em Itanhém, BA, no dia (30/05/1978), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Antonio Dias Nascimento e de Lindaura Rodrigues. A pretendente: 
LAUDICÉIA DE LOURDES CRUZ, estado civil divorciada, profi ssão auxiliar de limpeza, 
nascida em Arujá, SP, no dia (26/08/1986), residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
fi lha de Gervasio Vitorino da Cruz e de Maria de Lourdes Cruz.

O pretendente: REGINALDO JOSÉ DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão vigi-
lante, nascido em Inhapi, AL, no dia (16/12/1990), residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, fi lho de Cirilo dos Santos e de Cícera Maria da Silva. A pretendente: ANA CLÁUDIA 
TORRES DE MELO, estado civil solteira, profi ssão professora, nascida em Recife, PE, 
no dia (14/09/1984), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Moises Francis-
co de Melo Júnior e de Nilva Torres de Araujo Melo.

O pretendente: ROBSON AUGUSTO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão op.de 
maquinas, nascido em Paulista, PE, no dia (09/04/1979), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Marcos Augusto da Silva e de Josete Bezerra. A pretendente: 
CRISTIANE QUERINO DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão aux.de escritório, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (29/03/1986), residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, fi lha de Wellington Gonçalves de Souza e de Luzinete Querino da Silva.

O pretendente: MILTON GILBERTO GODINHO LIMA, estado civil divorciado, profi ssão 
mestre obras, nascido em Turmalina, MG, no dia (05/09/1951), residente e domiciliado 
em Bertioga, SP, fi lho de Joaquim Pinheiro Lima e de Elza Godinho de Castro. A pre-
tendente: SILVIA MARIA BERTHOLDO, estado civil solteira, profi ssão técnica enferma-
gem, nascida em Tupã, SP, no dia (27/08/1968), residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, fi lha de Oswaldo Francisco Bertholdo e de Geralda Antonia dos Santos Bertholdo.

O pretendente: CLIELSON CHAVES TORRES, estado civil solteiro, profi ssão motorista, 
nascido em Ferraz de Vasconcelos, SP, no dia (15/07/1982), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Claudomiro Torres e de Flozina Teixeira Chaves Torres. A preten-
dente: NOEMI ANGELO, estado civil divorciada, profi ssão auxiliar de escritório, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (24/01/1977), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha 
de José Angelo Júnior e de Carmen Eliza Bothmann Angelo.

O pretendente: JOELINTON ALVES DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão cole-
tor, nascido em Maceio, AL, no dia (16/05/1988), residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, fi lho de Celio Alves dos Santos e de Dorilene da Silva. A pretendente: KEYTH PAO-
LA GLEREAN TRINDADE SANTOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em 
Praia Grande, SP, no dia (05/02/1995), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha 
de Paulo Cesar Trindade Santos e de Eliana Dolores Glerean.

O pretendente: HERMES ALVES DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão tecnico 
em terra planagem, nascido em Embu das Artes, SP, no dia (05/02/1979), residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Elias Alves da Silva e de Aurea Lucia da Silva. A 
pretendente: ALESSANDRA PEREIRA LIMA, estado civil solteira, profi ssão assistente 
social, nascida em São Paulo, SP, no dia (13/09/1990), residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, fi lha de Terezinha Pereira Lima.

O pretendente: CARLOS ROBERTO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão publici-
tario, nascido em Lima Duarte, MG, no dia (08/06/1957), residente e domiciliado neste 
distrito, SP, fi lho de José Pedro da Silva e de Edith Francisca da Silva. A pretendente: 
LOANA TEIXEIRA DE CARVALHO, estado civil solteira, profi ssão pedagoga, nascida 
em Juiz de Fora, MG, no dia (17/11/1958), residente e domiciliada neste distrito, SP, fi lha 
de Helio Aparecido de Carvalho e de Dulce Teixeira de Carvalho.

O pretendente: PAULO ROBERTO BORGES, estado civil divorciado, profi ssão moto-
rista, nascido em São Paulo, SP, no dia (16/12/1961), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Silvina Borges. A pretendente: JOCELI BARBOSA, estado civil sol-
teira, profi ssão aux.cobrança, nascida em São Paulo, SP, no dia (14/03/1972), residente 
e domiciliada em Guarulhos, SP, fi lha de Vitoria Neris Barbosa.

O pretendente: CLODOMIR VIANA SILVA, estado civil viúvo, profi ssão encarregado de 
limpeza, nascido em Tumtum, MA, no dia (25/01/1963), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Salomão Viana da Silva e de Isoraina Cirilo da Silva. A pretendente: 
ALDENILDE BARROSO DE CARVALHO, estado civil solteira, profi ssão empregada 
doméstica, nascida em Mirador, MA, no dia (04/10/1965), residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de José Brauna de Carvalho e de Maria de Lourdes Barroso de 
Carvalho.

O pretendente: FELIPE LUIS NOVO ROCHA, estado civil solteiro, profi ssão musico, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (31/10/1990), residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, fi lho de Eduardo Iorgof Rocha e de Maria Isabel Garbulio Novo Rocha. A pretenden-
te: THAMIRES SILVA SARAIVA, estado civil solteira, profi ssão engenheira civil, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (23/07/1993), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha 
de Gilberto Silva Saraiva e de Maria Aparecida Silva Saraiva.

O pretendente: WENDEN CLEBSON CUNHA BARRETO, estado civil solteiro, profi ssão 
conferente, nascido em Ipupiara, BA, no dia (02/12/1981), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Osvaldo Mendes Barreto e de Nair Maria da Cunha Barreto. A 
pretendente: ELAINE PINHEIRO DE MATOS, estado civil solteira, profi ssão estagiaria 
de pedagogia, nascida em São Paulo, SP, no dia (11/08/1986), residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Clarivaldo Silva de Matos e de Ana Lucia Pinheiro de Matos.

O pretendente: VANDERLÂNDIO ARRUDA RODRIGUES, estado civil solteiro, profi s-
são ajudante, nascido em Jaguaribe, CE, no dia (10/11/1971), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Luiz Rodrigues da Silva e de Severina Arruda Rodrigues. A 
pretendente: SAMARITANA BATISTA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão do 
lar, nascida em Central, BA, no dia (08/01/1980), residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, fi lha de Vandino Gonçalves dos Santos e de Julita Batista dos Santos.

O pretendente: FRANCIMILSON COSME DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
vendedor, nascido em Jaguaribara, CE, no dia (20/01/1969), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Severino Cosme dos Santos e de Ana Marina da Silva. A 
pretendente: IEDA SILVA ALVES, estado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (30/12/1971), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de 
Antonio Alves Remil e de Sunamita da Silva Alves.

O pretendente: WESLEY DIAS MARTINS, estado civil solteiro, profi ssão operador de 
estação de tratamento de esgoto, nascido em Guarulhos, SP, no dia (11/11/1992), re-
sidente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Francisco Martins da Silva e de Vilma 
de Oliveira Dias Martins da Silva. A pretendente: BARBARA CASTRO ALVES DOS 
SANTOS, estado civil solteira, profi ssão arte fi nalista senior, nascida em São Paulo, SP, 
no dia (13/06/1995), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Roberto Castro 
dos Santos e de Ivete Alves de Souza.

O pretendente: GABRIEL HENRIQUE ZANINI, estado civil solteiro, profi ssão aux.de re-
cebimento, nascido em São Paulo, SP, no dia (20/02/1995), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Vanderlei Cesar Zanini e de Celia da Silva Zanini. A pretendente: 
THAIS FRANCO CANCIAN, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Pau-
lo, SP, no dia (04/03/1996), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Clayton 
Cancian e de Emileine Rodrigues de Franco.

O pretendente: JOEL FERNANDO SOARES DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, pro-
fi ssão preparador de autos, nascido em São Paulo, SP, no dia (17/06/1987), residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Jose Batista de Oliveira e de Elvanda Aparecida 
Soares de Oliveira. A pretendente: GIRLIAN PEREIRA SANTOS, estado civil solteira, 
profi ssão auxiliar administrativo, nascida em Iguaí, BA, no dia (17/12/1984), residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Paulo César dos Santos e de Lília Silva Pereira 
Santos.

O pretendente: EDGAR FREITAS VAZ DO NASCIMENTO, estado civil solteiro, 
profi ssão engenheiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (11/12/1992), residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Enaury Vaz do Nascimento e de Oraci de 
Freitas Vaz do Nascimento. A pretendente: VIVIANE VIEIRA LOUVATTO, estado 
civil solteira, profi ssão professora, nascida em São Paulo, SP, no dia (26/01/1993), 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Ademir Louvatto e de Maria Sonia 
Vieira Louvatto.

O pretendente: MANOEL FERREIRA DE OLIVEIRA, estado civil divorciado, profi ssão 
pedreiro, nascido em Pocinhos, PB, no dia (20/06/1962), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Fenelon Ferreira de Oliveira e de Maria das Neves de Oliveira. 
A pretendente: ELIANA RODRIGUES DE SOUZA HONORIO, estado civil divorciada, 
profi ssão tec.enfermagem, nascida em São Paulo, SP, no dia (28/12/1972), residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Jose de Souza Honorio e de Valentina Rodrigues 
Honorio.

O pretendente: ARTHUR ANTONIO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão pro-
motor de vendas, nascido em Santos, SP, no dia (03/08/1994), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Antonio Francisco dos Santos e de Arlete Maria Dantas da 
Silva. A pretendente: DENISE DE OLIVEIRA PINHEIRO, estado civil solteira, profi ssão 
func.publica estadual, nascida em São Paulo, SP, no dia (15/07/1989), residente e do-
miciliada em São Paulo, SP, fi lha de Irineu Dantas Pinheiro e de Maria das Graças de 
Oliveira Pinheiro.

O pretendente: ADOLFO NASCIMENTO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão tec.
gráfi co, nascido em Guarulhos, SP, no dia (13/09/1990), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Edvaldo Manoel da Silva e de Creusa Carvalho do Nascimento. A 
pretendente: AMANDA BERNARDES TAVARES, estado civil solteira, profi ssão fi siote-
rapeuta, nascida em São Paulo, SP, no dia (11/07/1990), residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, fi lha de João Batista Tavares e de Sandra Regina Bernardes do Nascimento 
Tavares.

O pretendente: FABIO SPINA MONTEIRO, estado civil divorciado, profi ssão professor, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (11/05/1980), residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, fi lho de Raimundo Herminio Monteiro e de Carmina Spina Monteiro. A pretendente: 
EVELYN RENATA CERDEIRINHA, estado civil solteira, profi ssão professora, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (01/04/1979), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha 
de José Roberto Cerdeirinha e de Clarice Carneiro Cerdeirinha.

O pretendente: ANDERSON MELO DOS SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão 
cobrador de transportes coletivos (exceto trem), nascido em São Paulo, SP, no dia 
(28/12/1978), residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Ednaldo Matos Dos 
Santos e de Jorgete de Melo Santos. A pretendente: ALINE SUELI DANTAS, estado ci-
vil solteira, profi ssão analista comercial, nascida em São Paulo, SP, no dia (09/04/1986), 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de José de Deus Dantas e de Maria do 
Livramento de Lima Dantas.

O pretendente: RICARDO OLIVEIRA BISPO, estado civil solteiro, profi ssão analista 
de sistemas, nascido em Guarulhos, SP, no dia (18/01/1988), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Djalma Barbosa Bispo e de Vera Lúcia de Oliveira Bispo. A 
pretendente: MARINA DE OLIVEIRA PENA CABRINI, estado civil solteira, profi ssão 
administradora, nascida em São Paulo, SP, no dia (22/09/1992), residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Carlos Alberto Cabrini e de Neide de Oliveira Pena Cabrini.

O pretendente: FELIPE TARANTHYNE PINHEIRO DE ARAUJO, estado civil solteiro, 
profi ssão mecânico, nascido em Guarulhos, SP, no dia (17/07/1989), residente e do-
miciliado em São Paulo, SP, fi lho de Almir Lins de Araujo e de Maria Olivanda Pinheiro 
de Araujo. A pretendente: LEIRIDIANA NASCIMENTO BORGES, estado civil solteira, 
profi ssão podologa, nascida em Guarulhos, SP, no dia (13/02/1994), residente e domi-
ciliada em São Paulo, SP, fi lha de Gilberto Borges dos Santos e de Edina Aparecida do 
Nascimento.

O pretendente: HILDEBRANDO ARCHANGELO SOUZA, estado civil divorciado, pro-
fi ssão aposentado, nascido em São Simão, SP, no dia (15/12/1938), residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, fi lho de Miguel Archangelo de Souza e de Maria Antonia de 
Souza. A pretendente: ERLI BERNADETE SEPULVEDA, estado civil divorciada, profi s-
são do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (25/11/1956), residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Arduino Fronza e de Neusa Maria Silva Vieira.

O pretendente: JAILSON SOUZA NUNES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
estoquista, nascido em Baixa Grande, BA, no dia (14/03/1992), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Valdomiro Oliveira da Silva e de Arlene Souza Nunes da 
Silva. A pretendente: ISABELLY STEPHANIE QUEIROS DA SILVA, estado civil sol-
teira, profi ssão prendas domésticas, nascida em São Paulo, SP, no dia (30/10/1998), 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Adriano Alves da Silva e de Eliane 
Queiros dos Santos.

O pretendente: MARCOS ROBERTO DA ROSA, estado civil solteiro, profi ssão encarre-
gado de buff et, nascido em São Paulo, SP, no dia (06/01/1968), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de José Benedicto da Rosa e de Doroti Blasco Valadão Rosa. A 
pretendente: EDILEUSA GOMES DE FREITAS, estado civil solteira, profi ssão vendas 
externas, nascida em São Paulo, SP, no dia (26/03/1976), residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Edson de Freitas e de Rosa Gomes de Freitas.

O pretendente: LAERCIO SALES MARTINS, estado civil solteiro, profi ssão motorista, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (08/04/1987), residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, fi lho de Jose Martins Neto e de Maria Idevani Sales Martins. A pretendente: FABIA-
NA CRISTINA FERNANDES, estado civil solteira, profi ssão demonstradora, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (03/03/1986), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de 
Nelson Fernandes Corrales e de Helena de Paulo Fernandes.

O pretendente: ARLI ALVES DA COSTA, estado civil solteiro, profi ssão impressor, nas-
cido em Itanhem, BA, no dia (13/11/1964), residente e domiciliado em São Paulo, SP, 
fi lho de Jose Alves Pereira e de Iacy Alves da Costa. A pretendente: LAURITA PEREI-
RA SENA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Palmopolis, MG, no dia 
(30/12/1965), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Jose Pereira de Sena 
e de Araci Pereira Sena.

O pretendente: LUCAS NOGUEIRA CORREA, estado civil solteiro, profi ssão promotor, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (15/09/1994), residente e domiciliado em São Pau-
lo, SP, fi lho de Patricia Nogueira Correa. A pretendente: LYSSA SABRYNA SANTOS 
GOES PACHECO, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo, SP, no 
dia (08/08/1999), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Clebson Jacques 
Goes Pacheco e de Edirlania Silva Santos Pacheco.

O pretendente: RAUL DE ALMEIDA RAMOS, estado civil solteiro, profi ssão borrachei-
ro, nascido em São Paulo, SP, no dia (02/09/1990), residente e domiciliado em São Pau-
lo, SP, fi lho de Renato de Almeida Ramos e de Risoneide Neves Ramos. A pretendente: 
CARINE PINTO PEREIRA, estado civil solteira, profi ssão aux.administartivo, nascida 
em Eunapolis, BA, no dia (13/02/1995), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha 
de Jucilene Pinto Pereira.

O pretendente: DAMIÃO WELLINGTON GONÇALVES DE OLIVEIRA, estado civil di-
vorciado, profi ssão aj.obras, nascido em São Paulo, SP, no dia (22/01/1988), residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Luiz Xavier de Oliveira Neto e de Maria Apare-
cida Gonçalves Rolim. A pretendente: MAYARA RODRIGUES LACERDA, estado civil 
solteira, profi ssão professora, nascida em São Paulo, SP, no dia (19/02/1989), residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Ione Rodrigues Lacerda.

O pretendente: JOSE RONALDO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão vi-
draceiro, nascido em Ilha das Flores, SE, no dia (05/06/1980), residente e domicilia-
do em São Paulo, SP, fi lho de Maria dos Santos. A pretendente: ROSICLEIA GOMES 
FERREIRA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Paulo Afonso, BA, no dia 
(29/11/1983), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Severino Gomes Fer-
reira e de Selma Maria Chagas.

Distrito São Miguel Paulista
Andrea Santos Gigliotti - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 
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Relatório da Administração

Balanços Patrimoniais em 30 de Junho de 2017 e de 2016
(Em milhares de reais - R$)

Demonstrações do Resultado
para o Semestre Findo em 30 de Junho de 2017 e de 2016

(Em milhares de reais - R$, exceto o lucro (prejuízo) por ação)

Demonstrações dos Fluxos de Caixa
para o Semestre Findo em 30 de Junho de 2017 e de 2016

(Em milhares de reais - R$)

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
Referentes aos Semestres Findos em 30 de Junho de 2017 e de 2016 (Em milhares de reais - R$)

Prezados Senhores: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à 
apreciação de V.Sas., as demonstrações fi nanceiras da CSILATINA Arrendamento 
Mercantil S.A., relativas aos semestres fi ndos em 30 de junho de 2017 e 2016, 
acompanhadas das notas explicativas e relatório dos auditores independentes. Mercado 
de Atuação: A CSILATINA Arrendamento Mercantil S.A., atua no mercado de 
arrendamento mercantil, regulamentado pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) e 
Banco Central do Brasil (BACEN), sendo suas operações voltadas, principalmente, para o 

PASSIVO Nota Explicativa 30/06/2017 30/06/2016
Circulante  124.978 135.875
Obrigações Por Empréstimos 13 83.983 101.410
Empréstimos no País  38.758 30.507
Empréstimos no Exterior  45.225 70.903

Instrumentos Financeiros Derivativos 6 7.159 6.219
Instrumentos Financeiros Derivativos  7.159 6.219

Outras Obrigações  33.836 28.246
Fiscais e Previdenciárias 16 707 3.667
Diversas 14 28.742 20.461
Dividas Subordinadas 22 4.387 3.368
Provisões para Passivos Contingentes 15 - 750

Não Circulante  79.941 83.942
Obrigações por Empréstimos 13 55.836 50.924
Empréstimos no País  29.108 16.680
Empréstimos no Exterior  26.728 34.244
Instrumentos Financeiros Derivativos  4.789 6.977
Instrumentos Financeiros Derivativos  4.789 6.977

Outras Obrigações  19.316 26.041
Fiscais e Previdenciárias 16 13.984 13.511
Diversas 14 5.193 8.231
Dívidas Subordinadas 22 - 4.211
Provisões para Passivos Contingentes 15 139 88

Resultado de Exercícios Futuros  9.605 3.102
Resultado de Exercícios Futuros 19 9.605 3.102

Patrimônio Líquido  36.642 32.251
Capital Social - De Domiciliados no Exterior 20 17.257 15.779
Reserva de Lucros  19.385 16.472

Total do Passivo  251.166 255.170

ATIVO Nota Explicativa 30/06/2017 30/06/2016
Circulante  21.904 36.965
Disponibilidades 5 4.385 9.486
Instrumentos Financeiros Derivativos 6 938 5.663
Instrumentos Financeiros Derivativos  938 5.663

Operações de Arrendamento Mercantil 7 10.078 11.372
Arrendamentos e Subarrendamentos 
 a Receber - Setor Privado 7 99.696 100.868
Adiantamento à Fornecedores por conta de arrendatário 7 8.850 9.630
(-) Rendas a Apropriar de Arrendamento Mercantil 7 (97.033) (98.307)
(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa 8 (1.435) (819)

Outros Créditos  5.458 9.936
Rendas a Receber  716 579
Diversos 9 4.742 9.357

Outros Valores e Bens 10 1.045 508
Bens não de Uso Próprio  806 291
Despesas Antecipadas  239 217

Não Circulante - Realizável a Longo Prazo  229.262 218.205
Instrumentos Financeiros Derivativos 6 50 1.245
Instrumentos Financeiros Derivativos  50 1.245

Operações de Arrendamento Mercantil 7 (2.542) (1.119)
Arrendamentos e Subarrendamentos 
a Receber - Setor Privado 7 91.367 77.262

(-) Rendas a Apropriar de Arrendamento Mercantil 8 (91.367) (77.262)
(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa  (2.542) (1.119)

Outros Créditos 9 11.696 10.131
Diversos  11.696 10.131

Permanente  220.058 207.948
Investimentos - Outros Investimentos
Imobilizado de Uso 12 264 237
Outras Imobilizações de Uso  1.687 1.557
(-) Depreciação Acumulada  (1.423) (1.320)

Imobilizado de Arrendamento 11 219.265 207.094
Bens Arrendados  428.535 425.913
(-) Depreciação Acumulada  (229.994) (260.518)
Superveniencia de Depreciação  20.724 41.699

Intangível 12 529 617
Ativos Intangíveis  753 753
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis  (224) (136)

Total do Ativo  251.166 255.170
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.
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Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
para o Semestre Findo em 30 de Junho de 2017 e de 2016 (Em milhares de reais - R$)

1. Contexto Operacional: A CSILATINA Arrendamento Mercantil S.A. (“Companhia”) foi 
constituída em 10 de junho de 2003, com sede a Alameda Rio Negro, 585 – 13º andar – 
Bloco A – Alphaville - Barueri, e tem por objeto social a prática das operações de 
arrendamento mercantil de bens, em sua maioria de tecnologia, nas modalidades fi nanceira, 
operacional e internacional defi nidas pela Lei nº 6.099, de 12 de setembro de 1974. É uma 
sociedade por ações de capital fechado de acordo com a Lei nº 6.404/76 e alterações 
posteriores, sendo equiparada às instituições fi nanceiras e estando, portanto, sujeita às 
normas e aos controles do Banco Central do Brasil - BACEN.
2. Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras: As 
Demonstrações Financeiras foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis emanadas da 
Lei das Sociedades por Ações com observância às normas e instruções do Conselho 
Monetário Nacional (CMN), do Banco Central do Brasil (BACEN) e apresentado em 
conformidade com o Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional (COSIF). 
A fi m de adequar-se às normas internacionais de contabilidade, o Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis (CPC) emitiu pronunciamentos contábeis, e suas respectivas interpretações. Os 
pronunciamentos contábeis já aprovados pelo CMN estão relacionados abaixo e foram 
considerados na preparação das informações contábeis inseridas nessas demonstrações 
fi nanceiras: • Resolução CMN nº 3.566/08 – CPC 01 (R1) - Redução ao valor recuperável de 
ativos; • Resolução CMN nº 3.604/08 – CPC 03 (R2) - Demonstração do fl uxo de caixa; 
• Resolução CMN nº 3.750/09 – CPC 05 (R1) - Divulgação sobre partes relacionadas; 
• Resolução CMN nº 3.989/11 – CPC 10 (R1) – Pagamento baseado em ações; • Resolução 
CMN nº 4.007/11 – CPC 23 - Políticas contábeis, mudança de estimativa e retifi cação de erro; 
• Resolução CMN nº 3.973/11 – CPC 24 – Eventos subsequentes; • Resolução CMN nº 
3.823/09 – CPC 25 - Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes; • Resolução 
CMN nº 4.144/12 (R1) – Pronunciamento conceitual básico; • Resolução CMN nº 4.424/15 – 
CPC 33 (R1) – Benefícios a Empregados; • Resolução CMN nº 4.455/16 – CPC 02 (R2) – 
Efeitos das mudanças nas taxas de câmbio e conversão de demonstrações fi nanceiras. Na 
presente data, não é possível estimar quando os demais pronunciamentos contábeis do CPC 
serão aprovados pelo CMN. A administração da Companhia concluiu que, na presente data, 
não são esperados efeitos decorrentes da entrada em vigor desses novos pronunciamentos. 
Estas demonstrações fi nanceiras foram aprovadas pela diretoria e autorizadas a serem 
divulgadas em 29 de agosto de 2017.
3. Principais Práticas Contábeis: As principais práticas contábeis são as seguintes: 
a) Apuração do resultado: As receitas e despesas são apropriadas pelo regime de 
competência, observando-se o critério “pro rata” dia para aquelas de natureza fi nanceira. As 
receitas e despesas de natureza fi nanceira são calculadas com base no método exponencial, 
exceto aquelas relacionadas a operações com o exterior, as quais são calculadas com base 
no método linear. As operações com taxas prefi xadas são registradas pelo valor de resgate e 
as receitas e despesas correspondentes ao período futuro são registradas em conta redutora 
dos respectivos ativos e passivos. As operações com taxas pós-fi xadas ou indexadas a 
moedas estrangeiras são atualizadas até as datas dos balanços. b) Caixa e equivalentes 
de caixa: Caixa e equivalentes de caixa são representados por disponibilidades em moedas 
nacional e estrangeira de acordo com a Resolução CMN nº 3.604/08, que incluem: saldos em 
bancos, caixa e aplicações fi nanceiras cujo prazo de vencimento na data de aplicação for 
inferior a 90 dias e não estão sujeitos a risco de mercado signifi cante. c) Instrumentos 
fi nanceiros derivativos: Os instrumentos fi nanceiros derivativos destinados a “hedge” 
são avaliados ao valor justo e estão classifi cados como “hedge” de risco de mercado tendo 
a valorização ou desvalorização reconhecida em contrapartida à adequada conta de receita 
ou despesa no resultado. d) Instrumentos fi nanceiros derivativos embutidos em 
contratos de compra de bens objeto de arrendamento mercantil e 
empréstimos no exterior – troca de índices de atualização: A instituição reconhece 
segregadamente do contrato principal como um instrumento fi nanceiro derivativo embutido 
as seguintes operações: i. Garantia contratual de revenda do equipamento objeto de 
arrendamento mercantil existente em algumas operações de arrendamento. Tal garantia 
pode ser exercida sempre que o valor de mercado dos bens for inferior ao valor garantido 
que consta no contrato de aquisição dos bens objeto de arrendamento. ii. Os empréstimos 
no exterior realizados com a Matriz possuem cláusula que limita sua correção à variação do 
CDI. A Administração entende que tais garantias têm o comportamento de uma Opção 
devendo ser contabilizada como derivativo embutido nos termos do que preconiza as 
Circulares BACEN nº 3.068 e nº 3.082. e) Operações de arrendamento mercantil e 
provisão para créditos de liquidação duvidosa: i. Operações de arrendamento 
mercantil fi nanceiro - estão registradas pelo valor atualizado, quando aplicável, pelas rendas 
incorridas até a data do balanço, segundo o critério “pro rata” dia quando aplicável, 
deduzidas das rendas a apropriar que são mensalmente apropriadas ao resultado pelo 
regime de competência. ii. Operações de arrendamento mercantil operacional - estão 
registradas pelo valor de aquisição dos bens líquido das depreciações acrescido do valor das 
contraprestações em atraso na data do balanço. iii. As operações de arrendamento mercantil 
fi nanceiro e operacional são compostas por operações de arrendamento de equipamentos 
de informática, comunicação e outros para pessoas jurídicas. iv. Provisão para créditos de 
liquidação duvidosa - foi constituída nos termos das Resoluções CMN nº 2.682/99 e nº 
2.697/00, em montante julgado sufi ciente para cobrir eventuais perdas na realização de 
créditos a receber, levando-se em consideração a análise das operações em atraso e dos 
riscos específi cos apresentados por cliente. O critério de arrasto da classifi cação de risco de 
um mesmo cliente ou grupo econômico é efetuado para a carteira de arrendamento, exceto 
para as operações que apresentem vinculação de crédito com outra instituição fi nanceira, 
nos termos da Resolução CMN 2.921/02, conforme previsto no artigo 3º da Resolução 
2.682/99. Para essas operações é considerada a posição de atraso da operação na data base. 
Essa avaliação, realizada periodicamente, considera a conjuntura econômica, a experiência 
passada e os riscos específi cos em relação à operação, aos devedores e garantidores, 
períodos de atraso e grupo econômico observando os parâmetros estabelecidos pelo CMN, 
que requer a análise da carteira e sua classifi cação em nove níveis, sendo AA (risco mínimo) 
e H (risco máximo). O resultado das operações de arrendamento mercantil vencidas há mais 
de 60 (sessenta) dias, independentemente de seu nível de risco, somente são reconhecidas 
como receita quando efetivamente recebidas. v. As operações classifi cadas como nível H 
permanecem nessa classifi cação por 180 (cento e oitenta) dias, quando então são baixadas 
contra a provisão existente e controladas em contas de compensação. As operações 
renegociadas são mantidas, no mínimo, no mesmo nível em que estavam classifi cadas, 
conforme as regras da Resolução nº 2.682/99 do CMN, exceto quando houver amortização 
signifi cativa das operações ou quando fatos novos relevantes justifi carem a mudança do 
nível de risco. As renegociações de operações de arrendamento que já haviam sido baixadas 
contra a provisão e que estavam registradas em contas de compensação são classifi cadas 
como nível H, os eventuais ganhos provenientes da renegociação são reconhecidos como 
receita quando efetivamente recebidos. vi. A carteira de arrendamento mercantil é 
constituída por contratos celebrados ao amparo da Portaria nº 140/84, do Ministério da 
Fazenda, contabilizados de acordo com as normas estabelecidas pelo BACEN, conforme 
descrito a seguir: I - Arrendamentos a receber: Refl etem o saldo das contraprestações a 
receber, atualizadas de acordo com índices e critérios estabelecidos contratualmente. II - 
Rendas a apropriar de arrendamento mercantil: Representam a contrapartida do valor das 
contraprestações a receber e são atualizadas na forma dos arrendamentos a receber, sendo 
apropriadas ao resultado quando dos vencimentos das parcelas contratuais. III - Imobilizado 
de arrendamento: É registrado pelo custo de aquisição, deduzido das depreciações 
acumuladas. A depreciação é calculada pelo método linear, com os benefícios de redução de 
30% na vida útil normal do bem para as operações de arrendamento realizadas com pessoas 
jurídicas, previstos na legislação vigente. IV - Perdas em arrendamentos: Os prejuízos 
apurados na venda de bens arrendados quando efetuadas aos próprios arrendatários são 
diferidos e amortizados pelo prazo de vida útil remanescente dos bens e sendo demonstrados 
juntamente com o imobilizado de arrendamento. Os prejuízos apurados na venda de bens a 
terceiros (não arrendatários) são reconhecidos no resultado não operacional. V - 
Superveniência (insufi ciência) de depreciação: Os registros contábeis da Companhia são 
mantidos conforme exigências legais, específi cas para sociedades de arrendamento 
mercantil. Os procedimentos adotados e sumariados nos itens “II” a “IV” acima diferem das 
práticas contábeis adotadas no Brasil, principalmente no que concerne ao regime de 
apropriação das receitas e despesas relacionadas aos contratos de arrendamento mercantil 
fi nanceiro. Em consequência, de acordo com a Circular BACEN nº 1.429/89, é calculado o 
valor atual das contraprestações em aberto, utilizando-se a taxa interna de retorno de cada 
contrato, registrando-se o valor do ajuste apurado em receita ou despesa de arrendamento 
mercantil, em contrapartida às rubricas de superveniência ou insufi ciência de depreciação, 
respectivamente, no imobilizado de arrendamento, com o objetivo de adequar a apropriação 
das receitas e despesas das operações de arrendamento mercantil fi nanceiro às práticas 
contábeis adotadas no Brasil. f) Bens Não de Uso Próprio: São registrados quando há o 
retorno do equipamento por ocasião do fi m do contrato de arrendamento sem que o 
arrendatário tenha exercido a opção de compra prevista no contrato. São registrados pelo 
valor de aquisição deduzido das depreciações acumuladas. Anualmente é realizado 
inventário físico e apuração de seu valor de mercado. g) Redução do valor recuperável 
de ativos não fi nanceiros (“impairment”): É reconhecida uma perda por 
“impairment” se o valor de contabilização de um ativo ou de uma unidade geradora de 
caixa excede seu valor recuperável. Uma unidade geradora de caixa é o menor grupo 
identifi cável de ativos que gera fl uxos de caixa substancialmente independentes de outros 
ativos e grupos. Perdas por “impairment” são reconhecidas no resultado. Os valores dos 
ativos não fi nanceiros são revistos, no mínimo, anualmente para determinar se há alguma 
indicação de perda por “impairment”. h) Obrigações por empréstimos: São 
demonstradas pelos valores das exigibilidades e consideram os encargos exigíveis até a data 
do balanço reconhecidos em base “pro rata” dia. i) Atualização monetária de direitos 
e obrigações: Os direitos e as obrigações, legal ou contratualmente sujeitos a índices de 
atualização, são atualizados até as datas dos balanços. As contrapartidas dessas atualizações 
são refl etidas no resultado. j) Provisões, ativos e passivos contingentes e 
obrigações legais, fi scais e previdenciárias: O reconhecimento, a mensuração e a 
divulgação das contingências ativas e passivas e obrigações legais são efetuados de acordo 
com as determinações estabelecidas no pronunciamento técnico CPC 25. • Ativos 
contingentes - não são reconhecidos nas demonstrações fi nanceiras, exceto quando da 
existência de evidências que propiciem a garantia de sua realização, sobre as quais não 
cabem mais recursos. • Provisões - são reconhecidas nas demonstrações fi nanceiras quando, 
baseado na opinião de assessores jurídicos e da Administração, for considerado provável o 
risco de perda de uma ação judicial ou administrativa, com uma provável saída de recursos 
para a liquidação das obrigações, seja com a indenização da ação ou com comissão aos 
assessores jurídicos, e quando os montantes envolvidos forem mensuráveis com sufi ciente 
segurança. • Os passivos contingentes classifi cados como perdas possíveis pelos assessores 
jurídicos são apenas divulgados em notas explicativas, enquanto aqueles classifi cados como 
perda remota não requerem provisão e divulgação. • Obrigações legais, fi scais e 
previdenciárias - referem-se a demandas judiciais, nas quais estão sendo contestadas a 
legalidade e a constitucionalidade de alguns tributos e contribuições. Os montantes 
discutidos são integralmente registrados nas demonstrações fi nanceiras e atualizados de 
acordo com a legislação fi scal. k) Imposto de renda e contribuição social: A provisão 
para imposto de renda é constituída com base no lucro real à alíquota de 15%, acrescida de 
adicional de 10% sobre o lucro tributável anual excedente a R$120 no semestre. A provisão 
para contribuição social é constituída à alíquota de 20%, conforme Lei nº 13.169/15, 
permanecendo até 31 de dezembro de 2018. Os impostos diferidos foram constituídos, sobre 
as diferenças temporárias, com base na alíquota para o imposto de renda de 25% e para a 
contribuição social de 20%. O imposto corrente é o imposto a pagar ou a receber esperado 

arrendamento de bens de tecnologia, nas modalidades fi nanceira, operacional e 
internacional defi nidas pela Lei nº 6.099, de 12 de setembro de 1974. Patrimônio 
Líquido e Resultado: O patrimônio líquido atingiu o montante de R$ 36,6 milhões em 
30 de junho de 2017 (R$ 32,5 milhões, em 30 de junho de 2016). O lucro líquido 
apresentado no acumulado do período foi de R$ 2,1 milhões (R$ 727 mil, em 30 de junho 
de 2016). Ativos e Passivos: Em 30 de junho de 2017, os ativos totais atingiram 
R$ 251,2 milhões (R$ 255,2 milhões em 30 de junho de 2016). Desse montante, R$ 4,4 

milhões (R$ 9,5 milhões em 30 de junho de 2016) são representados por caixa e 
equivalentes de caixa, R$ 988 mil (R$ 6,9 milhões em 30 de junho de 2016) por derivativos 
e R$ 226,8 milhões pela carteira de arrendamento (R$ 217,3 milhões em 30 de junho de 
2016). Os passivos circulante e não-circulante somavam R$ 204,9 milhões (R$ 219,8 
milhões em 30 de junho de 2016) e são representados por empréstimos R$ 139,8 milhões 
(R$ 152,3 milhões em 30 de junho de 2016), instrumentos fi nanceiros derivativos R$ 11,9 
milhões (R$ 13,2 milhões em 30 de junho de 2016) e outras obrigações R$ 53,2 milhões 

(R$ 54,3 milhões em 30 de junho de 2016). A CSILATINA Arrendamento Mercantil S.A., 
não contratou e nem teve serviços prestados pela Deloitte Touche Tohmatsu Auditores 
Independentes não relacionados à auditoria externa, que pudessem caracterizar na perda 
de independência do Auditor. Agradecemos aos nossos clientes o apoio e confi ança e aos 
nossos funcionários e colaboradores a dedicação ao trabalho.

Barueri - SP, 29 de agosto de 2017.
A Diretoria

sobre o resultado tributável do período às taxas dos impostos em vigor na data de 
apresentação das demonstrações fi nanceiras e qualquer ajuste aos impostos a pagar com 
relação aos exercícios anteriores. O imposto diferido é reconhecido sobre prejuízos fi scais, 
bases negativas de contribuição social e sobre as diferenças temporárias entre os saldos 
contábeis de ativos, passivos e resultados e os correspondentes valores reconhecidos para 
fi ns de tributação. O imposto diferido é mensurado pelas alíquotas vigentes na data de 
apresentação das demonstrações fi nanceiras. l) Partes relacionadas: A divulgação de 
informações sobre as partes relacionadas é efetuada em consonância a Resolução CMN nº 
3.750/09, que determinou a adoção do pronunciamento técnico CPC 05, referente à 
divulgação de informações sobre as partes relacionadas. m) Mensuração a valor de 
mercado: A metodologia aplicada para mensuração do valor de mercado (valor provável de 
realização) dos títulos e valores mobiliários e instrumentos fi nanceiros derivativos é baseada 
no cenário econômico e nos modelos de precifi cação desenvolvidos pela Administração, que 
incluem a captura de preços médios praticados no mercado, aplicáveis para a data-base das 
demonstrações fi nanceiras. Assim, quando da efetiva liquidação fi nanceira destes itens, os 
resultados poderão eventualmente vir a ser diferentes dos estimados. n) Uso de 
estimativas contábeis: A preparação das demonstrações fi nanceiras exige que a 
Administração efetue certas estimativas e adote premissas, no melhor de seu julgamento, 
que afetam os montantes de certos ativos e passivos, fi nanceiros ou não, receitas e despesas 
e outras transações, tais como: (i) o valor de mercado de determinados ativos e passivos 
fi nanceiros; (ii) as taxas de depreciação dos itens do ativo imobilizado; (iii) amortizações de 
ativos intangíveis; (iv) provisões necessárias para absorver eventuais riscos decorrentes de 
operações de arrendamento mercantil de liquidação duvidosa e dos passivos contingentes; 
(v) ajuste de superveniência de depreciação e valor justo de revenda dos bens objeto de 
arrendamento mercantil estimado na contratação do Arrendamento Mercantil; e (vi) 
derivativos embutidos - opção de revenda de bens arrendados em contratos de aquisição de 
bens. Os valores de eventual liquidação destes ativos e passivos, fi nanceiros ou não, podem 
vir a ser diferentes dos valores apresentados com base nessas estimativas.
4. Gerenciamento de Risco: A gestão de riscos da Companhia está confi gurada em 
conformidade com a complexidade de suas operações e de forma a atender às disposições 
da regulamentação em vigor. A Diretoria Executiva é responsável por determinar os 
parâmetros de risco que julga compatível com o modelo de negócio da CSILATINA. A 
exposição a tais riscos é sistematicamente monitorada por equipes especializadas e 
independentes das unidades de negócio. Os resultados de tais aferições são submetidos à 
apreciação da Diretoria Executiva, que desempenha suas atribuições relacionadas à 
formulação e adoção de diretrizes, estratégias, políticas e medidas voltadas à identifi cação, 
avaliação, monitoramento e mitigação de riscos em conformidade com as leis, normas e 
regulamentos aplicáveis à CSILATINA. A tomada de decisão na Companhia sempre leva 
em conta os possíveis impactos de tais decisões no tocante aos riscos controlados. • Risco 
de Crédito: decorre do risco da contraparte de não honrar compromisso contratado, da 
degradação de garantias e da concentração de cliente ou setor. A decisão de crédito 
baseia-se nas evidências sobre a capacidade de pagamento dos arrendatários e demais 
contrapartes avaliadas com base em metodologia própria. O comitê de crédito da casa 
matriz participa de todas as escolhas feitas pela Companhia, garantindo independência e 
isenção. • Risco de Mercado: é a exposição criada por potenciais fl utuações nas taxas de 
juros, taxas de câmbio, preços cotados em mercado e outros valores, e em função do tipo 
de produto, do volume de operações, prazo e condições do contrato e da volatilidade 
subjacente. Colaboradores especialistas, capacitados à identifi cação e controle dos riscos 
de mercado a que se expõe a sociedade incluindo risco cambial, são os responsáveis por 
manter a Diretoria Executiva informada para que medidas de proteção adicional possam 
ser tomadas quando for o caso. São observados tanto os aspectos recomendados pelo 
órgão regulador como as próprias políticas internas da Companhia que limitam a 
exposição ao mínimo necessário para a condução dos seus negócios. • Risco de Liquidez: 
este tipo de risco assume duas formas: (i) o risco de liquidez de mercado e (ii) risco de 
liquidez de fl uxo de caixa (funding). O primeiro é a possibilidade de perda decorrente da 
incapacidade de realizar uma transação em tempo razoável e sem perda signifi cativa de 
valor. O segundo está associado à possibilidade de falta de recursos para honrar os 
compromissos assumidos em função do descasamento entre os ativos e passivos. O 
gerenciamento dos descasamentos de prazo entre a liquidação de direitos e obrigações 
é parte das atividades diárias de grupo de colaboradores com dedicação exclusiva ao 
assunto. Relatórios frequentes mantém a Diretoria Executiva informada sobre tais 
descasamentos, bem como sugere medidas de contingência para os cenários de 
estresse. • Risco Operacional: é defi nido como o risco de perda resultante de falha, 
defi ciência ou inadequação de processos internos, pessoas e sistemas. Os princípios 
básicos observados pela Companhia na gestão e controle do risco operacional estão em 
conformidade com a Resolução nº 3.380 do CMN. A Companhia possui ferramenta e 
metodologia de monitoramento dos riscos operacionais e com base em um modelo de 
Matriz de Riscos é possível à Diretoria Executiva identifi car e corrigir falhas priorizando 
os aspectos de maior relevância econômica e regulatória. O quadro abaixo apresenta os 
saldos de Risco de Crédito, Risco Operacional, Risco de Mercado, Exposição a Risco 
Cambial e Exposição a Taxas de Juros nos fi ns dos semestres já ponderados para cálculo 
do Índice de Basiléia:
 30/06/2017 30/06/2016
Risco de Crédito (RWACPAD) 4.271 8.907
Risco Operacional (RWAOPAD) 5.341 6.054
Risco de Mercado (RWAJUR1+ RWAJUR2) 3.032 3.249
Risco Cambial (RWACAM) 1.874 505
Total 14.518 18.715
5. Caixa e Equivalentes de Caixa: De acordo com a política da Companhia os 
equivalentes de caixa são mantidos com a única fi nalidade de atender a compromissos de 
curto prazo, e não para outros fi ns. Dessa forma, a Companhia mantém suas disponibilidades 
de caixa exclusivamente depositadas em conta corrente com bancos de primeira linha.
A posição de caixa e equivalentes de caixa, abaixo relacionada é:
 30/06/2017 30/06/2016
Caixa e equivalentes de caixa 4.385 9.486
6. Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos: A 
Companhia não possuía em 2017 e em 2016 nenhuma posição em títulos e valores 
mobiliários no seu ativo. Os instrumentos fi nanceiros derivativos utilizados são destinados a 
“hedge” e são avaliados ao valor de mercado através de ajustes diários das posições ativas 
e passivas. A seguir, demonstramos a relação dos derivativos, por indexador, em 30 de junho 
2017 e 2016. Composição dos instrumentos fi nanceiros derivativos:
Quadro A – Notional
 Fator de risco Moeda 30/06/2017 30/06/2016
   Ativo Ativo
NDF (a) Dólar e Juros R$ 70.602 98.154
Derivativo embutido -  Preço venda
 residual (b)  do equipamento R$ 12 192
Quadro B – Saldos
 30/06/2017 30/06/2016 30/06/2017 30/06/2016
 Posição Ativa Posição Ativa Posição Passiva Posição Passiva
 Curto Longo Curto Longo Curto Longo Curto Longo
 Prazo Prazo Prazo Prazo Prazo Prazo Prazo Prazo
NDF (a) 926 50 5.471 1.245 7.159 4.789 6.219 6.977
Derivativos embutidos - 
 residual (b) 12 - 192 - - - - -
Total 938 50 5.663 1.245 7.159 4.789 6.219 6.977
(a) As operações de NDF são contratadas com a fi nalidade de “hedge” das operações de 
empréstimos e são avaliados ao valor justo, tendo a valorização ou desvalorização 
reconhecida em contrapartida à adequada conta de receita ou despesa no resultado. (b) 
Refere-se à garantia contratual de preço mínimo para revenda do equipamento objeto de 
arrendamento mercantil existente em algumas operações de arrendamento. Tal garantia 
pode ser exercida sempre que o valor de mercado dos bens for inferior ao valor da garantia 
tendo, portanto, comportamento semelhante ao de uma opção de venda; As posições de 
curto prazo são aquelas com vencimento em até 1 ano e as de longo prazo apresentam data 
de vencimento entre 1 e 5 anos, após 30 de junho de 2017 e 2016.
Quadro C – Resultado
 30/06/2017 30/06/2016
NDF (a) (4.170) (29.381)
Derivativos embutidos - (3.478)
Total (4.170) (32.859)
(a) Refere-se principalmente aos resultados auferidos com 51 (61 em 2016) contratos com o 
objetivo de minimizar perdas cambiais decorrentes dos contratos de captação e empréstimos 
fi xados em dólar (US$).
7. Operações de Arrendamento Mercantil: a) Ajustes nas operações de 
arrendamento mercantil: Os registros contábeis da Companhia são mantidos conforme 
exigências legais. Os procedimentos adotados diferem das práticas contábeis adotadas no 
Brasil, principalmente pela não reclassifi cação do imobilizado e dos ajustes de superveniência 
para o ativo circulante e não circulante nas operações de arrendamento fi nanceiro e não 
apurar o resultado com base na taxa de retorno do arrendamento fi nanceiro. No sentido de 
considerar esses efeitos, de acordo com a Circular BACEN nº 1.429, foi calculado o valor atual 
das contraprestações em aberto utilizando-se a taxa interna de retorno de cada contrato, 
registrando um ajuste contábil no resultado e o consequente aumento ou redução no ativo 
permanente (superveniência ou insufi ciência de depreciação). Em decorrência do registro 
contábil desse ajuste, o resultado e o patrimônio líquido estão apresentados de acordo com 
as práticas contábeis adotadas no Brasil, porém as rubricas que abrigam os valores das 
operações de arrendamento mercantil permanecem com os seus saldos apurados por 
procedimentos não uniformes com as referidas práticas contábeis, mas de acordo com as 
normas do BACEN. b) Saldo das operações de arrendamento mercantil: Os 
contratos de arrendamento mercantil fi nanceiros são representados pelos seus respectivos 
valores presentes, apurados com base na taxa interna de retorno de cada contrato. Os 
contratos de arrendamento mercantil operacionais são representados pelo valor de 
aquisição dos bens líquidos das depreciações e valor das contraprestações em atraso. Esses 
valores são apresentados em diversas rubricas patrimoniais, atendendo desta forma, às 
normas do BACEN, as quais são resumidas a seguir:
 Arrendamento Arrendamento
 mercantil mercantil
 fi nanceiro operacional
 30/06/ 30/06/ 30/06/ 30/06/
 2017 2016 2017 2016
Operações de arrendamento 
 mercantil no ativo - curto prazo 56.125 57.348 43.571 43.520
Rendas a apropriar de arrendamento 
 mercantil - curto prazo (54.712) (55.823) (42.321) (42.484)
Operações de arrendamento 
 mercantil no ativo - longo prazo 61.937 53.094 29.430 24.168
Rendas a apropriar de arrendamento 
 mercantil - longo prazo (61.937) (53.094) (29.430) (24.168)
Valor residual garantido a realizar 21.044 26.860 - -
Valor residual garantido a balancear (21.044) (26.860) - -

 Arrendamento Arrendamento
 mercantil mercantil
 fi nanceiro operacional
 30/06/ 30/06/ 30/06/ 30/06/
...continuação 2017 2016 2017 2016
Bens arrendados - ativo permanente (i) 223.091 218.737 188.310 194.885
Depreciações acumuladas (i) (113.792) (133.507) (110.894) (119.818)
Superveniência de depreciação (ii) 3.809 30.038 - -
Perdas de arrendamento a diferir no ativo 3.197 1.367 - -
Amortização acumulada de perdas a diferir (1.667) (1.034) - -
Valor total da carteira 116.051 117.126 78.666 76.103
Credores por antecipação 
 de valores residuais (Nota 14) (iii) (5.346) (15.736) - -
Valor presente do arrendamento fi nanceiro/
 Contratos arrendamento operacional 
  registrado no balanço 110.705 101.390 78.666 76.103
(i) Não inclui o montante de imobilizado de bens arrendados, cujo fl uxo de vencimento das 
operações de arrendamento foi cedido a terceiros R$ 13.937 (R$ 10.924 em 2016).
(ii) Não inclui o valor de R$ 17.033 (R$ 11.661 em 2016), contabilizado como ajuste de 
superveniência de depreciação que corresponde ao valor justo de revenda dos bens objeto 
de arrendamento mercantil estimado na contratação do Arrendamento Mercantil e inclui o 
valor de R$ 118 (R$ 0 em 2016) referente a bens devolvidos de contrato em andamento.
(iii) Não inclui o valor de R$ 70 (R$ 0 em 2016) de valor residual recebido de clientes com 
contratos cedidos.
c) Segregação do saldo por tipo de atividade econômica
 Arrendamento Arrendamento 
 Financeiro Operacional
 30/06/ 30/06/ 30/06/ 30/06/
Atividade econômica 2017 2016 2017 2016
Setor privado – indústria 43.165 35.728 57.332 27.257
Setor privado – comércio 14.551 8.176 4.208 5.525
Setor privado - intermediários fi nanceiros 6.498 161 776 728
Setor privado – Serviços 46.491 57.325 16.350 42.593
Total 110.705 101.390 78.666 76.103
d) Distribuição do saldo por faixa de vencimento
 Arrendamento  Arrendamento
 Financeiro Operacional
 30/06/ 30/06/ 30/06/ 30/06/
Faixa de Vencimento 2017 2016 2017 2016
Vencidos 433 830 328 220
A vencer até 90 dias 17.192 16.350 14.662 13.605
A vencer de 91 a 360 dias 39.704 38.883 38.588 27.125
A vencer acima de 360 dias 53.376 45.327 25.088 35.153
Total 110.705 101.390 78.666 76.103
e) Resultado de operações de arrendamento mercantil
Receitas de operações de arrendamento mercantil
 30/06/2017 30/06/2016
Rendas de arrendamento fi nanceiro 36.070 38.631
Rendas de arrendamento operacional 30.613 36.085
Lucro na alienação de bens arrendados 1.942 14.243
Total 68.625 88.959
Despesas de operações de arrendamento mercantil
 30/06/2017 30/06/2016
(-) Despesa de arrendamento fi nanceiro (29.044) (39.623)
(-) Despesa de arrendamento operacional (15.928) (21.338)
(-) Prejuízo na alienação de bens arrendados (794) (942)
Total (45.766) (61.903)
8. Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa: Em 30 de junho de 2017 o saldo de 
provisão para créditos de arrendamento mercantil de liquidação duvidosa é de R$ 3.977 (R$ 
1.938 em junho de 2016), sendo R$ 1.311 para Arrendamento Financeiro e R$ 2.666 para 
Arrendamento Operacional (R$ 1.109 Arrendamento Financeiro e R$ 829 para Arrendamento 
Operacional em 30 de junho de 2016). O risco da carteira de arrendamento mercantil a valor 
presente e a provisão para créditos de arrendamento mercantil de liquidação duvidosa são 
calculados conforme estabelecido na Resolução CMN nº 2.682/99, estavam assim distribuídos:
Arrendamento fi nanceiro
 30/06/2017 30/06/2016
 Provisão
Níveis de mínima Ven- A  Pro- Ven- A  Pro-
 Risco requerida cido vencer Saldo visão cido vencer Saldo visão
AA 0% 1 12.832 12.833 - 2 23.279 23.281 -
A 0,50% - 62.162 62.162 311 35 60.098 60.133 300
B 1% 21 33.874 33.895 339 12 8.293 8.305 83
C 3% 116 429 545 16 226 6.093 6.319 190
D 10% - - - - 297 2.729 3.026 303
E 30% 204 680 884 265 - - - -
F 50% 6 6 12 6 - - - -
G 70% - - - - 246 64 310 217
H 100% 85 289 374 374 12 4 16 16
  433 110.272 110.705 1.311 830 100.560 101.390 1.109
Arrendamento Operacional
 30/06/2017 30/06/2016
 Provisão
Níveis de mínima Ven- A  Pro- Ven- A  Pro-
 Risco requerida cido vencer Saldo visão cido vencer Saldo visão
AA 0% 1 21.039 21.040 - 1 30.238 30.239 -
A 0,50% 1 48.111 48.112 241 2 30.956 30.958 155
B 1% - 3.924 3.924 39 - 12.397 12.397 124
C 3% 2 751 753 23 20 1.125 1.145 34
D 10% 28 14 42 4 103 619 722 72
E 30% 30 3.441 3.471 1.041 - - - -
F 50% 13 - 13 7 5 24 29 15
G 70% - - - - 89 524 613 429
H 100% 253 1.058 1.311 1.311 - - - -
  328 78.338 78.666 2.666 220 75.883 76.103 829
Movimentação da Provisão para Crédito Liquidação Duvidosa
 Arrendamento Arrendamento
 Financeiro Operacional
Saldos no Semestre de 30/06/2016 1.109 829
(Reversões)/Constituições 25 33
Saldos no Semestre de 31/12/2016 1.134 862
(Reversões)/Constituições 177 1.804
Saldos no Semestre de 30/06/2017 1.311 2.666
No referido semestre não há valores em renegociação a serem divulgados.
9. Outros Créditos: Rendas a receber
Descrição 30/06/2017 30/06/2016
Rendas a receber (a) 716 579
Total 716 579
(a) Saldo refere-se ao valor desembolsado para aquisição de bens que já estão em uso pelos 
clientes, relativos aos contratos de arrendamento mercantil em processo de formalização. O 
recebimento destas parcelas estão assegurados pelo Termo de Recebimento e Aceitação 
Parcial, assinado entre as partes.
Diversos
Descrição 30/06/2017 30/06/2016
Curto prazo 4.742 9.357
Adiantamentos e Antecipações salariais 177 187
Devedores diversos (a) 1.670 2.132
Impostos e contribuições a compensar (b) 885 3.808
Crédito tributário sobre prejuízo fi scal (c) 416 2.173
Crédito tributário sobre base negativa CSLL (d) - 61
Crédito tributário sobre Adições Temporárias(e) 1.574 996
Devedores por depósito em garantia 20 -
Longo prazo 11.696 10.131
Crédito tributário sobre prejuízo fi scal (c) 8.941 8.668
Crédito tributário sobre base negativa CSLL (d) 819 578
Crédito tributário sobre Adições Temporárias(e) 1.936 885
Total 16.438 19.488

(a) Devedores Diversos refere-se substancialmente a valores a receber originados pelo 
encerramento de contratos junto aos clientes que exerceram a opção de compra dos bens. 
(b) Impostos e contribuições referem-se aos recolhimentos de IRPJ e CSLL. (c) O prejuízo 
fi scal é originado pela Superveniência de Depreciação, conforme nota explicativa nº 17(a). 
(d) A base negativa de CSLL é calculada levando-se em conta as adições temporárias de 
variação cambial, provisões, ajustes a mercado de títulos e instrumentos fi nanceiros 
derivativos e derivativo embutido, tendo sua movimentação detalhada na nota explicativa nº 
17(a). (e) O crédito tributário sobre adições temporárias foi constituído sobre Variação 
Cambial, Provisão para Créditos de Arrendamento Mercantil de Liquidação Duvidosa, 
Marcação a Mercado de Derivativos e Garantia de Valor Residual (Derivativo Embutido), 
tendo sua movimentação detalhada na nota explicativa nº 17(a).
10. Outros Valores e Bens
Descrição 30/06/2017 30/06/2016
Bens não de uso próprio (BNDU) (a) 1.542 670
Provisão desvalorização de outros valores e bens (b) (736) (379)
Prêmio de Seguros Antecipados 63 66
Outras (c) 176 151
Total 1.045 508
(a) A rubrica “Bens Não de Uso Próprio (BNDU)” refere-se basicamente a valores registrados 
como máquinas e equipamentos retornados ao fi nal das operações de arrendamento 
mercantil. Os bens recebidos foram registrados pelo seu custo de aquisição líquido de 
depreciação. Anualmente é realizado inventário físico e apuração de seu valor de mercado. 
(b) A legislação em vigor, em cumprimento ao estabelecido no CPC 01 (R1), prevê a 
realização de Teste de “Impairment” (ou Teste de Recuperabilidade de Ativos) a cada 
exercício social. A essência do teste de recuperabilidade é evitar que um ativo esteja 
registrado por um valor maior que seu valor recuperável. A Companhia realizou teste 
detalhando a metodologia, premissas utilizadas e o resultado da avaliação dos ativos em 
relatório específi co. Foram submetidos ao teste de recuperabilidade 100% do estoque de 
equipamentos retornados das operações de arrendamento mercantil, contabilizados como 
bens não de uso próprio (BNDU). Foi registrada provisão para perda por “impairment” no 
valor de R$ 736 (R$ 379 em 2016), valor que representa na estimativa da Administração a 
diferença entre expectativa de valor a receber pela venda dos equipamentos e valor contábil 
dos bens. (c) O saldo refere-se à despesa com garantia sobre equipamentos de uso.
11. Imobilizado de Arrendamento
Descrição 30/06/2017 30/06/2016
Bens arrendados (a) 428.535 425.913
Financeiro 234.987 223.391
Máquinas e equipamentos 144.140 141.801
Móveis 3.867 4.493
Veículos e Afi ns 29.152 16.553
Outros arrendamentos 57.828 60.544

Operacional 190.351 201.155
Máquinas e equipamentos 154.255 157.309
Veículos e Afi ns 15.541 82
Outros arrendamentos 20.555 43.764

(+) Perdas de arrendamento 3.197 1.367
(-) Depreciação acumulada(a) (229.994) (260.518)
Financeiro (116.237) (135.544)
Máquinas e equipamentos (82.444) (98.028)
Móveis (556) (1.797)
Veículos e Afi ns (8.664) (2.436)
Outros arrendamentos (24.573) (33.283)

Operacional (112.090) (123.940)
Máquinas e equipamentos (95.236) (92.484)
Veículos e Afi ns (862) (29)
Outros arrendamentos (15.992) (31.427)

(-) Amortização de perdas a diferir (1.667) (1.034)
(+) Superveniência de depreciação 20.724 41.699
Total 219.265 207.094
(a) Inclui o montante de R$ 13.937 (R$ 10.924 em 2016), referente ao imobilizado de 
arrendamento e R$ 3.641 (R$ 6.159 em 2016) de depreciação acumulada de operações 
cedidas, cuja propriedade dos bens continua com CSILATINA.
Taxa média de depreciação
Máquinas e equipamentos 0,83% a 1,19% ao mês
Móveis 0,83% a 1,19% ao mês
Outros bens 1,66% a 2,38% ao mês
Para bens arrendados com vida útil média estimada em 42 meses, é considerada a taxa de 
depreciação 2,38% ao mês e para bens arrendados com vida útil média estimada em 60 
meses, é considerada a taxa de depreciação de 1,66% ao mês.
12. Bens de Uso Próprio e Ativo Intangível
 30/06/2017 30/06/2016
Imobilizado de Uso 264 237
Intangível (a) 529 617
(a) O saldo refere-se, substancialmente, ao custo de implantação de sistema integrado ERP 
que entrou em produção durante o exercício de 2014 e que será amortizado pelo prazo de 
10 anos.
13. Obrigações por Empréstimos e Repasses
 30/06/2017 30/06/2016
  Curto Longo Curto Longo
Tipo Moeda Prazo Prazo Prazo Prazo
Empréstimos no País 
 Resolução nº 2.921/02 (a) R$ 33.592 29.108 26.444 16.680
Capital de Giro no País (c) R$ 5.166 - 4.064 -
Empréstimos no Exterior 
 Resolução nº 2.921/02 (a) US$ 38.603 26.728 56.058 34.244
“Intercompany” (b) US$ - - 6.737 -
Capital de Giro no exterior (c) US$ 6.622 - 8.107 -
Total  83.983 55.836 101.410 50.924
(a) A Companhia possui a maior parte de suas obrigações por empréstimos no país e exterior na 
modalidade “sem retenção substancial de risco” que foram estruturadas através da vinculação de 
recebíveis de operações de arrendamento mercantil, contratadas segundo determina a Resolução 
n° 2.921/02 do BACEN a preços de mercado para a modalidade, que inclui R$ 13.772 com partes 
relacionadas (vide nota 21). (b) A Companhia possui empréstimos denominados em moeda 
estrangeira e moeda nacional, captados junto a bancos de primeira linha e à matriz do grupo 
(“Intercompany Loans”). (c) O capital de giro necessário para atender a necessidades 
momentâneas de caixa é contratado a taxas de mercado através da modalidade Conta Garantida 
e Capital de Giro de curto prazo com instituições de primeira linha no Brasil e no exterior.
Resultado de obrigações de empréstimos e repasses
 30/06/2017 30/06/2016
Operações de Empréstimos e Repasses (7.038) (7.682)
Outras Rendas Operacionais (Variação Cambial) 9.516 48.884
Outras Despesas Operacionais (Variação Cambial) (9.843) (25.498)
Total (7.365) 15.704
A variação de obrigações de empréstimos e repasses foi em função da variação cambial 
(receita) no montante de R$ 9.516 (R$ 48.884 em 2016) e variação cambial (despesa) no 
montante de R$ 9.843 (R$ 25.498 em 2016).
14. Outras Obrigações – Diversas: 
Descrição 30/06/2017 30/06/2016
Curto prazo:
Credores por antecipação residual (a) 324 7.505
Despesas de pessoal (b) 1.287 1.049
Outras despesas administrativas 135 6
Outros pagamentos (c) 25.683 9.775
Credores diversos - País (d) 1.313 2.126
Total curto prazo 28.742 20.461
Credores por antecipação residual (a) 5.092 8.231
Despesas de pessoal (b) 101 - 
Total longo prazo 5.193 8.231
Total 33.935 28.692
A rubrica “Outras Obrigações- Diversas” apresenta a seguinte composição: (a) Refere-se a 
valores de VRG pagos antecipadamente e estão sujeitos à atualização, com base nos 
mesmos índices estabelecidos nos contratos de arrendamento mercantil a que estão 
vinculados. (b) Despesas de Pessoal inclui provisões de férias no valor de R$ 659 (R$ 548 em 
2016), R$ 210 (R$ 150 em 2016) para pagamento de comissão de vendas e R$ 183 a serem 
pagos a administração a título de remuneração. (c) Outros pagamentos referem-se 
substancialmente aos valores devidos aos fornecedores de bens e serviços relacionados com 

 Nota 
 explicativa 30/06/2017 30/06/2016
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
Lucro Líquido do Semestre/Exercício  2.128 727
Ajustes que Não Afetam o Fluxo de Caixa  46.638 62.489
Depreciações e Amortizações  41.901 38.388
Insufi ciência (Superveniência) de Depreciação  1.190 14.959
Imposto de Renda Diferido  1.736 (2.418)
Variação Cambial/MTM de Derivativos  162 27.927
Variação Cambial de Empréstimos  540 (20.291)
Imposto de Renda e CSLL Corrente  59 3.036
Provisão para Contingências 27 139 139
Provisão para Obrigações Diversas   915 983
Apropriação de Resultado de Exercícios Futuros  (1.642) (1.605)
Provisão não operacional  268 379
Provisão de Juros - Divida Subordinada  56 91
Provisão de Juros - Conta Garantida  49 64
Receitas com VPC Stub a Receber  (716) (579)
Provisão para Operações de Arrendamento 
 Mercantil de Liquidação Duvidosa 8 1.981 1.416

Lucro (Prejuízo) Líquido do Semestre/Exercício Ajustado  48.766 63.216
Impostos Pagos  (2.541) (3.433)
Variação de Ativos e Obrigações  24.757 (26.894)
Redução Instrumentos Financeiros Derivativos  985 13.076
(Aumento)/Redução em Operação 
 de Arrendamento Mercantil  8.142 6.826
(Aumento) de Outros Créditos  (2.767) (2.953)
(Aumento)/Redução de Outros Valores e Bens  (1.045) 2.242
(Redução) em Obrigações por Empréstimos e Repasses  (2.695) (31.862)
Aumento (Redução) em Outras Obrigações - 
 Fiscais e Previdenciárias  5.268 1.183
Aumento em Outras Obrigações - Diversas  7.904 (16.344)
Aumento (Redução) em Resultado de Exercícios Futuros  8.965 938

Caixa Líquido Oriundo das Atividades Operacionais  70.982 32.889
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
Alienação (Aquisição) de Imobilizado de Arrendamento  (75.690) (39.402)
Aquisição de Móveis e Equipamentos - Financeiro  (40.556) (30.603)
Alienação de Móveis e Equipamentos - Financeiro  853 2.888
Aquisição de Móveis e Equipamentos - Operacional  (36.953) (12.313)
Alienação de Móveis e Equipamentos - Operacional  966 626

Aquisição (Alienação) de Imobilizado de Uso  (70) (8)
Instalações  - -
Móveis e Equipamentos de Uso  (70) (8)

Aplicação do Intangível  - (54)
Sistema de Processamento de Dados  - (54)

Caixa Líquido Aplicado nas Atividades de Investimento  (75.760) (39.464)
Redução Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa  (4.778) (6.575)
Caixa e Equivalentes de Caixa no 
 Início do Semestre/Exercício  9.163 16.061
Caixa e Equivalentes de Caixa no 
 Fim do Semestre/Exercício  4.385 9.486

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.

 Nota 
 explicativa 30/06/2017 30/06/2016
Receitas da Intermediação Financeira  64.455 56.103
Operações de Arrendamento Mercantil 7 68.625 88.959
Resultado com Instrumentos 
 Financeiros Derivativos (+/-) 6 (4.170) (32.859)
Resultado com Renda de Títulos Renda Fixa (+/-)  - 2

Despesas da Intermediação Financeira  (55.112) (47.615)
Operações de Empréstimos e Repasses 13 (7.365) 15.704
Operações de Arrendamento Mercantil 7 (45.766) (61.903)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa 8 (1.981) (1.416)

Resultado Bruto da Intermediação Financeira  9.343 8.488

Outras Receitas/Despesas Operacionais  (5.185) (7.135)
Despesas de Pessoal  (5.301) (6.383)
Outras Despesas Administrativas 24 (2.451) (2.909)
Despesas Tributárias  (836) (968)
Outras Receitas Operacionais 25 3.575 3.287
Outras Despesas Operacionais 26 (173) (163)

Resultado Operacional  4.158 1.353

Resultado não Operacional 27 (235) (8)

Resultado Antes da Tributação sobre Lucro  3.923 1.345
Provisão de IR e CSLL sobre Lucro Corrente 17 (59) (3.036)
Provisão de IR e CSLL sobre Lucro Diferido 17 (1.736) 2.418

Lucro do Semestre  2.128 727
Lucro por Ação (Em R$ 1,00)  0,15 0,05

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.

  Capital Social                             Reservas de Lucros  Lucros (Prejuízos)
  Realizado Reserva Legal Reserva de Lucros Acumulados Total
Saldos em 31 de Dezembro de 2015 14.648 1.098 15.778 - 31.524
Aumento de Capital 1.131 - (1.131) - -
Lucro Líquido do Semestre - - - 727 727
 Destinação de lucros:
  Constituição de reservas de lucros - 36 691 (727) -
Saldos em 30 de Junho de 2016 15.779 1.134 15.338 - 32.251
Saldos em 31 de Dezembro de 2016 15.779 1.247 17.488 - 34.514
Aumento de Capital 1.478 - (1.478) - -
Lucro Líquido do Semestre - - - 2.128 2.128
 Destinação de Lucros:
  Constituição de Reserva de Lucros - 106 2.022 (2.128) -
Saldos em 30 de Junho de 2017 17.257 1.353 18.032 - 36.642

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.
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PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR MERA LIBERALIDADE
Empresa pretende oferecer para funcionário demitido, uma gratifica-
ção por mera liberalidade, quais impostos incidem e como proceder? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

AUTÔNOMO APRESENTA UMA DECLARAÇÃO DIZENDO QUE JÁ RECO-
LHE O INSS SOBRE O VALOR DO TETO, A EMPRESA É OBRIGADA A 
EFETUAR A RETENÇÃO DE 11% DO INSS NO RPA?

Esclarecemos que o recolhimento previdenciário do segurado 
contribuinte individual (autônomo) é limitado ao teto do salário de 
contribuição. Desta forma, deverá ser comprovado pelo autônomo, 
conforme art.47, V da IN RFB nº971/09, de que outra fonte pagadora 
já realizou este recolhimento e estará a empresa dispensada deste 
recolhimento. Base Legal – IN RFB nº971/09, art.65.

EMPREGADA DOMÉSTICA APOSENTADA POR INVALIDEZ
Empregada doméstica que estava afastada, se aposentada por inva-
lidez, podemos efetuar a rescisão? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO COM DOIS EMPREGOS
Funcionário trabalha em dois empregos, porém os dois descontam 
o INSS, pode ser descontado somente de um, mesmo que não atinja 
o teto do INSS? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

NA CONVENÇÃO COLETIVA ESTÁ ESPECIFICADO ESTABILIDADE DE 
30 DIAS APÓS O RETORNO DE FÉRIAS, QUANDO O FUNCIONÁRIO 
DESCANSAR SOMENTE 15 DIAS DAS FÉRIAS A ESTABILIDADE 
SERÁ DE QUANTOS DIAS?

Não há previsão na CLT em relação a estabilidade após o retorno das 
férias. Na situação mencionada, existindo cláusula em convenção 
coletiva de 30 dias após o retorno de férias, entendemos  que com 
o gozo de apenas  15 dias de férias, a estabilidade será de 30 dias.
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CSILatina Arrendamento Mercantil S.A. - CNPJ nº 05.883.884/0001-93...continuação

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras Referentes aos Semestres Findos em 30 de Junho de 2017 e de 2016 (Em milhares de reais - R$)

Aos Administradores e Acionistas da
CSI Latina Arrendamento Mercantil S.A. - Barueri - SP
Opinião com ressalva: Examinamos as demonstrações fi nanceiras da CSI Latina 
Arrendamento Mercantil S.A. “Companhia”, que compreendem o balanço patrimonial em 
30 de Junho de 2017 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do 
patrimônio líquido e dos fl uxos de caixa para o semestre fi ndo nessa data, bem como as 
correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. 
Em nossa opinião, exceto quanto à não reclassifi cação mencionada no parágrafo “Base para 
opinião com ressalva”, as demonstrações fi nanceiras referidas acima apresentam 
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e fi nanceira da CSI 
Latina Arrendamento Mercantil S.A. em 30 de Junho de 2017, o desempenho de suas 
operações e os seus fl uxos de caixa para o semestre fi ndo nessa data, de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo 
Banco Central do Brasil.
Base para opinião com ressalva sobre as demonstrações fi nanceiras: A 
Companhia registra as suas operações de arrendamento e elabora as suas demonstrações 
fi nanceiras com a observância das diretrizes contábeis estabelecidas pelo Banco Central do 
Brasil, que requerem o ajuste ao valor presente da carteira de arrendamento mercantil como 
provisão para superveniência ou insufi ciência de depreciação, classifi cada no ativo 
permanente, conforme mencionado na nota explicativa nº 3e. Essas diretrizes não requerem 
a reclassifi cação das operações de arrendamento, que permanecem registradas de acordo 
com as disposições da Lei nº 6.099/74, para as rubricas do ativo circulante e realizável a 
longo prazo, e rendas e despesas de arrendamento, embora resultem na apresentação do 
resultado e do patrimônio líquido de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil 
aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. Nossa 
auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. 

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a 
seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações 
contábeis”. Somos independentes em relação à Companhia, de acordo com os princípios 
éticos relevantes previstos no Código de Ética Profi ssional do Contador e nas normas 
profi ssionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais 
responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de 
auditoria obtida é sufi ciente e apropriada para fundamentar nossa opinião com ressalva das 
demonstrações fi nanceiras.
Outras informações que acompanham as demonstrações fi nanceiras e o 
relatório do auditor: A administração da Companhia é responsável por essas outras 
informações que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as 
demonstrações fi nanceiras não abrange o Relatório da Administração e não expressamos 
qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria 
das demonstrações fi nanceiras, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da 
Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, 
inconsistente com as demonstrações fi nanceiras ou com o nosso conhecimento obtido na 
auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no 
trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração, 
somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.
Responsabilidade da administração pelas demonstrações fi nanceiras: A 
administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações 
fi nanceiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições 
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil - BACEN e pelos controles internos que 
ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações fi nanceiras 
livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na 
elaboração das demonstrações fi nanceiras, a administração é responsável pela avaliação da 

capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos 
relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração 
das demonstrações fi nanceiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a 
Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar 
o encerramento das operações.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações fi nanceiras: 
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações fi nanceiras, 
tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada 
por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança 
razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada 
de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as 
eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude 
ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam 
infl uenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários 
tomadas com base nas referidas demonstrações fi nanceiras. Como parte da auditoria 
realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos 
julgamento profi ssional e mantemos ceticismo profi ssional ao longo da auditoria. Além 
disso: • Identifi camos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações 
fi nanceiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos 
procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de 
auditoria apropriada e sufi ciente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção 
de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a 
fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsifi cação, omissão ou 
representações falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos 
relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às 
circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a efi cácia dos 

controles internos da Companhia. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis 
utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela 
administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base 
contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se 
existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida 
signifi cativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se 
concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de 
auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações fi nanceiras ou incluir 
modifi cação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões 
estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. 
Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manter em 
continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das 
demonstrações fi nanceiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações fi nanceiras 
representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o 
objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com a administração a respeito, 
entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações 
signifi cativas de auditoria, inclusive as eventuais defi ciências signifi cativas nos controles 
internos que identifi camos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 29 de agosto de 2017

DELOITTE TOUCHE TOHMATSU
Auditores Independentes
CRC nº 2 SP 011609 /O-8
Carlos Claro - Contador
CRC nº 1 SP 236588/O-4

A DIRETORIA                                                                                                                                                          ALAN LEITE RIBEIRO - CRC 1SP 222865/O-4

a aquisição de bens relativos às operações de arrendamento mercantil no valor de R$ 23.335 
(R$ 9.544 em 2016) e R$ 2.348 (R$ 231 em 2016) relacionados a fornecedores diversos não 
relacionados à operação de leasing. (d) Credores diversos referem-se a recebimentos 
antecipados de parcelas de arrendamento mercantil e créditos não identifi cados.
15. Provisões, Ativos e Passivos Contingentes e Obrigações Legais: Os principais 
processos em aberto em 30 de junho de 2017 e 2016 são relacionados a ações trabalhistas 
e de acordo com a avaliação dos advogados e da Administração é assim sumarizado:
  Valor estimado Provisão
 Quantidade de ações de perda contábil
 2017 2016 2017 2016 2017 2016
Provável (i) - 2 - 838 - 838
Possível (ii) 4 1 2.199 3.100 139 -
Total geral 4 3 2.199 3.939 139 838
(i) Os processos trabalhistas classifi cados como de perda provável no montante total de R$ 
838 em 2016 referiam-se a processos trabalhistas em que ex-prestadores de serviços 
contratados pela Companhia pleiteiam reconhecimento de vínculo trabalhista, esses casos 
foram encerrados em 2016 em virtude de acordo judicial homologado no valor de R$ 814. 
(ii) Os processos trabalhistas no valor de R$ 2.199 (R$ 3.100 em 2016), classifi cados pelos 
assessores jurídicos da Companhia como de perda possível, referem-se a ações judiciais 
movidas por ex-empregados ou prestadores de serviços buscando pretensos direitos 
trabalhistas. É importante salientar que tal montante corresponde aos valores das causas 
arbitrados pelos ex-empregados ou prestadores de serviços, e que todas as referidas ações 
trabalhistas encontram-se em seu estágio inicial, ou em fase de recursos, motivo pelo qual 
a Administração considera que, mesmo em caso de deferimento integral ou parcial dessas 
ações, o provável desembolso de caixa seria por um montante substancialmente menor, 
este estimado e registrado como provisão nas demonstrações fi nanceiras. A CSILATINA 
Arrendamento Mercantil S.A. não possuía contingências tributárias ou cíveis com 
probabilidade de perda “possível” ou “provável” em 30 de junho de 2017 e 2016.
 Contingências Trabalhistas
Saldos em 30 de junho de 2016 838
Constituições/Reestimativas (24)
Pagamentos (814)
Saldos em 31 de dezembro de 2016 -
Constituições/Reestimativas 139
Saldos em 30 de junho de 2017 139

16. Outras Obrigações Fiscais e Previdenciárias
Descrição 30/06/2017 30/06/2016
IRPJ Refi s (a) 64 47
IRPJ a pagar corrente 59 2.829
CSLL a pagar corrente - 207
CSLL Refi s (a) 85 63
Impostos s/ salários a recolher 259 267
PIS Refi s (a) 6 4
PIS a pagar corrente 11 17
COFINS Refi s (a) 32 24
COFINS a pagar corrente 69 105
Outros impostos a recolher 122 104
Total do Curto Prazo 707 3.667
Provisão para imposto de renda diferido (b) 5.181 10.425
Crédito tributário (IR/CSLL Diferidos) sobre diferenças temporárias (b) 6.640 741
IRPJ Refi s (a) 742 804
CSLL Refi s (a) 985 1.068
PIS Refi s (a) 68 74
COFINS Refi s (a) 368 399
Total do Longo Prazo 13.984 13.511
Total 14.691 17.178
(a) Refere-se a impostos relativos ao REFIS, detalhados na nota 18. (b) A provisão para IR 
Diferido foi calculada aplicando-se a alíquota de 25% ao saldo de Superveniência de 
Depreciação em cada período, bem como IR e CSLL sobre o valor dos Ajustes Temporários da 
Marcação a Mercado, Variação Cambial e garantia de valor residual (opção de venda) 
totalizando o valor de R$ 11.821 (R$ 11.166 em 2016), detalhado na nota 17(a).
17. Demonstração do Imposto de Renda (IRPJ) e Contribuição Social Sobre 
Lucro Líquido (CSLL)
Conciliação do Imposto de renda 
 e Contribuição Social 30/06/2017 30/06/2016
Lucro (Prejuízo) antes do Imposto de renda  
 e Contribuição Social 3.924 1.345
Alíquota Vigente 45% 45%
Expectativa de despesa (crédito) de Imposto IRPJ 
 e CSLL de acordo com a alíquota vigente (1.766) (605)
Efeito do IRPJ e da CSLL sobre as diferenças permanentes (44) (60)
Outros 15 48
Despesa (crédito) de IRPJ e CSLL (1.795) (617)

a apuração das exigibilidades de patrimônio de referência e o índice de Basileia:
 30/06/2017 30/06/2016
Patrimônio de referência para comparação 
 com os ativos ponderados pelo risco (RWAs) 36.159 31.929
Patrimônio de referência Nível I 36.159 31.087
 Patrimônio líquido 36.642 32.251
 Ajustes prudenciais (Resolução 4.192/13) (483) (1.164)
Patrimônio de referência Nível II - 842
Ativos ponderados pelo Risco (a)
 RWACPAD (anteriormente PEPR) 4.271 8.907
 RWACAM (anteriormente PCAM) 1.874 505
 RWAJUR1 + RWAJUR2 (anteriormente PJUR1+PJUR2) 3.032 3.249
 RWAOPAD (Risco operacional) 5.341 6.054
Patrimônio de referência mínimo 
 exigido (RWA x 9,250%) (a) 14.518 18.715
Adicional de Conservação de Capital Principal (1,25% s/ PR) (b) 1.962 1.185
Patrimônio de referência mínimo exigido total 16.480 19.900
Índice de Basileia 23,04% 16,85%
Saldo Utilizados para cálculo do RWA 156.955 189.522
 Exposição ao risco de crédito – 
  RWACPAD (anteriormente PEPR) 46.173 90.195
 Ativos de câmbio – RWACAM (anteriormente PCAM) 20.264 5.120
 Ativos indexados a juros pré – RWAJUR1 (anteriormente PJUR1) 19.081 16.405
 Ativos indexados a cupom cambial – 
  RWAJUR2 (anteriormente PJUR2) 13.697 16.496
Exposição ao risco operacional - 
 RWAOPAD (Anteriormente POPR) 57.740 61.306
(a) Em 30 de junho de 2016 o percentual utilizado para cálculo do Patrimônio de Referência 
Mínimo Exigido era de 9,875%; (b) Em 30 de junho de 2016 o percentual para cálculo do 
adicional de conservação de Capital Principal era de 0,625%. Em 30 de junho de 2017 e de 
2016, o Patrimônio de Referência da Companhia excedeu em R$ 19.679 e em R$ 12.029, 
respectivamente, o Patrimônio de Referência Mínimo Exigido pelo BACEN.
24. Demonstrativo das Despesas Administrativas
 30/06/2017 30/06/2016
Despesas de comunicação (86) (87)
Despesas de água energia e gás (11) (16)
Despesas de aluguéis  (97) (99)
Despesas de manutenção e conservação de bens (4) (3)
Despesas de material (17) (4)
Despesas de processamento de dados (413) (669)
Despesas de promoções e relações públicas  (4) (59)
Despesas de publicações  (3) (66)
Despesas de seguros (46) (34)
Despesas de serviços de terceiros  (462) (514)
Despesas de serviço técnico especializado (225) (278)
Despesas de transporte (184) (163)
Despesas de viagem ao exterior (104) (34)
Despesas de viagem ao País  (51) (27)
Despesas com amortização do intangível (44) (51)
Despesas com emolumentos judiciais e cartorários (50) (25)
Depreciação de bens de uso próprio (43) (182)
Despesas com refeições (37) (46)
Outras despesas administrativas (a) (570) (552)
Total (2.451) (2.909)
(a) A rubrica Outras Despesas Administrativas refere-se a diversos itens, sendo os mais 
relevantes, despesas bancárias R$ 93 (R$ 61 em 2016), encargos de pagamento de funding 
em atraso R$ 180 (R$ 254 em 2016) e armazenamento R$ 102 (R$ 126 em 2016).
25. Outras Receitas Operacionais
 30/06/2017 30/06/2016
Valor proporcional de contraprestação (a) 2.858 3.081
Blind-Discount- Descontos obtidos 345 124
Juros ativos 23 13
Receita com Comissões 9 -
Descontos Obtidos 1 -
Encargos 3 56
Outras 336 13
Total 3.575 3.287
a) Saldo refere-se ao valor desembolsado para aquisição de bens que já estão em uso pelos 
clientes, relativos aos contratos de arrendamento mercantil em processo de formalização. O 
recebimento destas parcelas estão assegurados pelo Termo de Recebimento e Aceitação 
Parcial, assinado entre as partes.
26. Demonstrativo de Outras Despesas Operacionais
Outras Despesas Operacionais 30/06/2017 30/06/2016
Descontos Concedidos (18) (22)
Taxas diversas - (2)
Provisão para passivos contingentes (nota 15) (139) (139)
Outras (16) -
Total (173) (163)
27. Resultado não Operacional
Descrição 30/06/2017 30/06/2016
Receitas de Danos e Reparos 80 108
Lucro decorrente da venda de bens a terceiros (a) 1.559 738
Desvalorização de Outros Valores e Bens 87 -
Prejuízo decorrente da venda de bens a terceiros (a) (1.616) (493)
Outras Receitas não Operacionais 11 -
Outras Despesas não Operacionais (b) (356) (362)
Total (235) (8)
(a) O Resultado não operacional é decorrente principalmente de lucro ou prejuízo na venda 
de bens não de uso próprio (BNDU) quando estes retornam da operação de Arrendamento 
Mercantil e são alienados a terceiros. (b) Valor referente a constituição de provisão para 
redução ao valor recuperável de ativos “Impairment”. (nota 10).

O capital social é representado por 14.648.278 ações ordinárias escriturais sem valor 
nominal, apresentando a seguinte composição:
 30/06/2017 30/06/2016
   Quanti- Valor da  Quanti- Valor da
  Partici- dade de participa- Partici- dade de participa-
Acionista Sede pação % Ações ção (R$ mil) pação % Ações ção (R$ mil)
CSI Financial Inc. EUA 99,99999% 14.648.277 17.257 99,99999% 14.648.277 15.779
Executive Personal 
 Computer EUA 0,00001% 1 0,001 0,00001% 1 0,001
Total  100% 14.648.278 17.257 100% 14.648.278 15.779
b) Reserva Legal: A reserva legal é constituída sobre o lucro apresentado ao fi nal do 
período no percentual de 5% conforme estatuto social. c) Dividendos: Aos acionistas são 
assegurados 25% de dividendo mínimo obrigatório, calculado sobre o lucro líquido ajustado, 
de acordo com a legislação societária. Em 30 de junho de 2017, assim como nos períodos 
anteriores, os acionistas optaram por utilizar os dividendos para constituição de reserva para 
fortalecimento do patrimônio líquido da Companhia, conforme deliberado em assembleia 
geral ordinária.
21. Transações com Partes Relacionadas: As operações da Companhia com partes 
relacionadas são empréstimos contratados de sua Matriz e coligada nos Estados Unidos da 
América, efetuadas a preços e condições normais de mercado, contendo valores, prazos e 
taxas usuais, e seus saldos estão a seguir enumerados:
 Saldo em  Saldo em
 30/06/2017 30/06/2016
  Curto Longo Curto Longo 
Tipo Moeda prazo prazo  prazo prazo
Empréstimo no exterior 
 (“Intercompany”) (a) US$ - - 6.737 -
Dívida Subordinada (nota 22) US$ 4.387 - 3.368 4.211
Empréstimo TCC (b) US$ 5.996 7.776 8.723 1.656
(a) A Companhia possuia empréstimos denominados em moeda estrangeira, captados junto 
à matriz do grupo (“Intercompany Loans”). Os contratos de empréstimos no exterior 
realizados com a matriz possuiam cláusula que limitava sua correção à variação do CDI, 
quando aplicável. (b) Empréstimos denominados em moeda estrangeira captado junto a 
Tokyo Century Corporation, acionista da controladora da CSILATINA Arrendamento 
Mercantil. Durante o semestre fi ndo em 30 de junho de 2017 a remuneração dos 
administradores totalizou R$ 808 (R$ 877 em 2016), esses valores estão registrados na 
rubrica de Pró-Labore. Há ainda saldo de provisão de anos anteriores no valor de R$ 183 a 
ser paga integralmente até agosto de 2020. A companhia não possui benefícios de longo 
prazo, de rescisão de contrato de trabalho ou remuneração baseada em ações para o 
pessoal-chave da administração.
22. Dívidas Subordinadas: Estão representadas por empréstimos contratados de acordo 
com as Normas do BACEN, os quais são utilizados como Patrimônio de Referência - Nível II, 
quando aplicável, para apuração dos limites operacionais.
 30/06/2017 30/06/2016
  Venci-  Juros Curto Longo Curto Longo
Título Emissão mento  Principal  (a.a.) Prazo Prazo Prazo Prazo
Dívida 
 Subordinada 22/02/2012 22/02/2018 2.142 1,12% 4.387 - - 4.211
Dívida 
 Subordinada 05/04/2012 06/04/2017 1.830 1,15% - - 3.368 -
Total     4.387 - 3.368 4.211
23. Limites Operacionais (Acordo de Basileia): O BACEN emitiu a partir de 1º de 
março de 2013, cuja vigência se deu a partir de 1º de outubro de 2013, um conjunto de 
normativos que regulamentam as recomendações do Comitê Basileia relativas à estrutura de 
capital das instituições fi nanceiras. Conhecidas como Basileia III, as novas regras buscam 
aprimorar a capacidade destas instituições em absorver os impactos de eventuais crises, 
fortalecendo a estabilidade fi nanceira e aumentando a quantidade e a qualidade do capital 
regulamentar. Estes normativos tratam dos seguintes assuntos: • Nova metodologia de 
apuração do capital regulamentar (Patrimônio de Referência - PR), que continuará a ser 
dividido nos níveis I e II. (Resolução 4.193). • Nova metodologia de apuração da exigência 
de manutenção de capital, adotando requerimentos mínimos de PR, de Nível I e de Capital 
Principal, e introdução do Adicional de Capital Principal. (Resolução 4.192). As regras de 
Basileia III buscam melhorar a qualidade do capital das instituições fi nanceiras, restringindo 
a utilização de instrumentos fi nanceiros que não apresentam capacidade de absorver perdas 
e pela dedução de ativos que podem comprometer o valor do capital devido à sua baixa 
liquidez, dependência de lucro futuro para realização ou difi culdade de mensuração do seu 
valor. Dentre estes instrumentos, destacam-se os créditos tributários, os ativos intangíveis e 
os investimentos em empresas não controladas, especialmente àquelas que atuam no ramo 
segurador. As novas regras para a apuração dos requisitos mínimos de capital estabelecem 
porcentagens do montante dos ativos ponderados pelo risco e constituem requerimentos de 
capital a serem observados pelas instituições fi nanceiras, e que seguirão o cronograma 
apresentado a seguir:
 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Capital principal    5,125 a 5,75 a 6,375 a 7,0 a
 (mínimo + adicional) (a) 4,5% 4,5% 5,75% 7,0% 8,28% 9,5%
Nível I (b) (mínimo    6,625 a 7,25 a 7,875 a 8,5 a
 + adicional) 5,5% 5,5% 7,25% 8,5% 9,75% 11,0%
PR (c) (mínimo    10,5 a 10,5 a 10,5 a 10,5 a
 + adicional) 11,0% 11,0% 11,125% 11,75% 12,375% 13,0%
a) Capital Principal - composto por ações, quotas, reservas e lucros retidos; b) Nível I - 
composto pelo Capital Principal e outros instrumentos capazes de absorver perdas com a 
instituição em funcionamento; e c) PR (patrimônio de referência) - composto pelo Nível I e 
por outros instrumentos subordinados capazes de absorver perdas quando do encerramento 
da instituição. Também foi criado o Adicional de Capital Principal, que representa o capital 
suplementar de conservação (fi xo) e contracíclico (variável) que, ao fi nal do período de 
transição, deverá ser de no mínimo 2,5% e no máximo 5% do montante dos ativos 
ponderados pelo risco, sendo que este percentual será estabelecido pelo BACEN conforme 
as condições macroeconômicas da época. As novas regras de Basileia III passaram a vigorar 
a partir de 1º de outubro de 2013 e seguem cronograma elaborado internacionalmente até 
sua efetiva implantação em 1º de janeiro de 2022. No quadro a seguir, estão demonstradas 

a) Nos semestres fi ndos em 30 de junho de 2017 e de 2016, os créditos tributários apresentaram a seguinte movimentação:
 30/06/2016 Constituição Reversão 31/12/2016 Constituição Reversão 30/06/2017
Imposto de Renda e Contribuição Social  – Ativo
Crédito Tributário - Diferenças Temporárias 1.881 345 - 2.226 1.284  - 3.510
Crédito Tributário - Base da CSLL 639 25    664  155    - 819
Crédito Tributário - Prejuízo Fiscal 10.841 - (1.452) 9.389 -  (32) 9.357
Total 13.361 370 (1.452) 12.279  1.439  (32) 13.686
Imposto de Renda e Contribuição Social –  Passivo
IR/CSLL Diferidos sobre diferenças temporárias (741) (2.458) -  (3.199) (3.441) - (6.640)
Provisão para IR sobre superveniência (10.425) -  4.946 (5.479) - 298 (5.181)
Total (11.166) (2.458) 4.946 (8.678) (3.441)  298  (11.821)
Impostos diferidos líquidos 2.195 (2.088) 3.494 3.601  (2.002)  266 1.865
b) Projeção de realização de impostos diferidos
 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 TOTAL
Créditos Tributários de Imposto de Renda
Prejuízo Fiscal 416 (255) 1.352 1.090 808 2.480 1.807 1.659 - 9.357
Diferenças Temporárias 874 726 325 25 - - - - - 1.950
Total do IR Diferido Ativo 1.290 471 1.677 1.115 808 2.480 1.807 1.659 - 11.307
Créditos Tributários de Contribuição Social
Bases Negativas de Contribuição Social (123) (1.208) 462 736 850 102 - - - 819
Diferenças Temporárias 700 580 260 20 - - - - - 1.560
Total da CSLL Diferida Ativa 577 (628) 722 756 850 102 - - - 2.379

Os ajustes na determinação do lucro real dos valores de superveniência/insufi ciência de 
depreciação de bens em operações de arrendamento mercantil devem ter tratamento 
diferenciado de forma a não produzirem efeitos no momento das verifi cações para 
constituição e manutenção do registro contábil do crédito tributário. A probabilidade de 
realização do crédito tributário, portanto, deve desconsiderar o prejuízo gerado pela 
superveniência de depreciação, conforme parágrafo 5º do artigo 1º da Resolução nº 3.059, 
de 20 de dezembro de 2002 (com redação dada pela Resolução nº 3.355, de 31 de março de 
2006). Ao dispensar a verifi cação do prazo de realização do crédito tributário originado de 
prejuízos fi scais ocasionados pela receita de superveniência entende-se que tal ajuste possui 
condição especial somente aplicável à operação de arrendamento mercantil. Sendo assim, a 
projeção de realização dos créditos tributários acima exclui os resultados oriundos de 
Superveniência de Depreciação, contemplando somente outras receitas e despesas.
18. Adesão ao Programa de Parcelamento de Débitos Fiscais Federal: Em 2009, 
a CSILATINA Arrendamento Mercantil, aderiu ao Programa de Pagamento ou Parcelamento 
de Tributos Federais, instituído pela Lei nº 11.941, de 27 de maio de 2009. O programa 
Federal incluiu débitos administrados pela Receita Federal do Brasil e pela Procuradoria Geral 
da Fazenda Nacional vencidos até 30 de novembro de 2008. O efeito bruto no resultado, em 
decorrência da redução de juros e multa, foi de R$ 378 mil. As principais teses inseridas no 
programa foram PIS/COFINS sobre recebimento de Juros ao Capital Próprio e CPMF em 
operações de clientes. A opção pelo parcelamento dos débitos fi scais e previdenciários foi 
efetivada em novembro de 2009, com o valor total de R$ 2.864 dividido em 180 parcelas de 
R$ 15, atualizadas mensalmente pela taxa de juros Selic. O presente acordo encontra-se em 
dia até o término do 1º semestre de 2017. Foram pagas 92 parcelas, restando um saldo 
remanescente de R$ 2.350 (R$ 2.483 em junho de 2016), conforme quadro abaixo:
 30/06/2017 30/06/2016
  IRPJ 806 851
  CSLL 1.070 1.131
  PIS 74 79
  COFINS 400 422
Total REFIS 2.350 2.483

Tributo Valor bruto Juros Amortização Saldo Devedor
PIS 94 33 (53) 74
COFINS 503 274 (377) 400
CSLL 1.277 722 (929) 1.070
IRPJ 990 547 (731) 806
Total 2.864 1.576 (2.090)  2.350
19. Resultado de Exercícios Futuros: Refere-se a parcelas de arrendamento mercantil 
recebidas antecipadamente no valor de R$ 267 (R$ 0 em 2016) e a cessão de parcelas de 
arrendamento mercantil feita com instituição fi nanceira em 2016 e 2017. Na cessão de 
parcelas de arrendamento realizada com instituição fi nanceira sem retenção de risco, o 
resultado apropriado pela fl uência do prazo de vencimento em 2017 foi de R$ 2.564 (R$ 
1.605 em 2016) restando saldo a apropriar de R$ 9.605 (R$ 3.102 em 2016), conforme 
quadro abaixo:
  Nova Cessão/ Apropriação 
Rendas antecipadas 30/06/2016 Recebimentos ao Resultado 30/06/2017
Cessão de Parcelas de 
 Arrendamento Mercantil 3.102 8.800 (2.564) 9.338
Recebimentos Antecipados 
 de Contraprestações - 267 - 267
Total 3.102 9.067 (2.564) 9.605
20. Patrimônio Líquido: a) Capital social: Em observância ao disposto no artigo 4º, 
caput e parágrafo único, da Resolução BACEN nº 3.605/08, no artigo 199 da Lei das S/A e no 
Artigo 25, inciso III, do Estatuto Social da Companhia, foi aprovado em AGOE realizada em 
28 de abril de 2017, que foi aprovada pelo BACEN em 05 de junho de 2017, o aumento de 
capital social, mediante capitalização da reserva de lucros, no valor de R$ 1.478, passando 
este de R$ 15.779, para R$ 17.257, sem emissão de novas ações, nos termos do artigo 169, 
§ 1º, da Lei das S/A.

Renan Tanandone/ANSA

Desta vez, a equipe catarinen-
se irá para a Itália jogar contra 
a Roma, no Estádio Olímpico. 
A relação entre o clube italiano 
e a Chapecoense após a tragé-
dia do fi m de 2016 fi cou muito 
próxima, já que, segundo o 
presidente da Chape, Plínio 
David de Nês, a Roma foi um 
dos únicos clubes do exterior 
a oferecer ajuda concreta após 
o acidente, além do Barcelona.

O amistoso, por sua vez, irá 
coroar a amizade entre os clu-
bes. O diretor da Chapecoense, 
Rui Costa, afi rmou que o con-
vite da partida veio da equipe 
italiana e que o jogo será uma 
grande experiência. “Fomos 
convidados pela Roma, o que 
nos orgulha muito. Jogar contra 
a Roma é histórico para o nosso 
clube, é uma experiência ímpar 
para todos os nossos profi ssio-
nais”, disse.

Mesmo não valendo três 
pontos, a partida promete ter 

Chapecoense voltará para os gramados na próxima sexta-feira 

(1) para outro amistoso internacional. Desta vez, será na Itália 

contra a Roma.

Chapecoense enfrenta Roma no 
Olímpico e se reúne com Papa

Após enfrentar Barcelona, Lyon e Urawa Reds, a Chapecoense voltará para os gramados na próxima 
sexta-feira (1) para outro amistoso internacional

D
iv

ul
ga

çã
o nos remete a um cenário de 

solidariedade por conta da 
tragédia que tivemos que 
enfrentar. Mas há um ganho 
desportivo e institucional que 
também deve ser considerado”, 
concluiu. Dividindo à atenção 
com o Campeonato Brasileiro, 
a Chapecoense ainda não ven-
ceu nenhum amistoso inter-
nacional. O clube catarinense 
perdeu para o Barcelona, por 5 
a 0, pelo Troféu Joan Gamper, 
e saiu derrotada pelo o Lyon, 
de virada, por 2 a 1. Por fi m, 
perdeu por 1 a do Urawa Reds, 
pela Copa Suruga. 

Além do amistoso, a equipe 
da Chape terá uma reunião 
ofi cial com o papa Francisco, 
no Vaticano. O Pontífi ce en-
viou uma mensagem em 2016 
lamentando a tragédia aérea 
que atingiu o clube. Além disso, 
Jorge Mario Bergoglio mandou 
uma carta lida durante o velório 
coletivo realizado na Arena 
Condá, em Chapecó, no dia 3 
de dezembro.

casa cheia, tanto que o eterno 
“Capitão”, Francesco Totti, 
postou uma mensagem em suas 
redes sociais convocando a 
torcida da Roma para participar 
do jogo. O grande objetivo do 
giro de partidas internacionais 

da Chapecoense é homenagear 
as 71 vítimas do acidente aéreo 
na Colômbia. Para Rui Costa, 
a partida será recheada de 
simbolismos.

“É um jogo cheio de simbo-
lismos e que, evidentemente, 

O que você come não tem efeitos somente 
físicos no organismos, mas pode te infl uenciar 
emocionalmente. Por isso, se alimentar com 
equilíbrio, levando em consideração o contexto 
da dieta como um todo, incluindo seus signifi ca-
dos sociais, cultuais e emocionais, e desfrutando 
dos prazeres que as refeições fornecem, é nutrir 
a alma. E fazer isso sem culpa é o primeiro passo 
para a felicidade.

De acordo com Vanderli Marchiori, consul-
tora em nutrição da Associação Brasileira da 
Indústria do Trigo (Abitrigo) um dos grandes 
pilares da vida saudável é saber balancear 
todos os nutrientes em uma refeição. “Cada 
alimento tem sua própria característica e cada 

uma delas transmite sinais ao cérebro pelo 
sistema nervoso e a pessoa recebe estímulos 
que aguçam os sentidos e despertam a vontade 
de comer”, diz.

Uma das tendências que vem ganhando força 
com este conceito de comer com felicidade, 
sem esquecer a qualidade de vida, é o Comfort 
Food ou “Comida Confortável”. O termo signi-
fi ca a simplicidade e o afeto no preparo e no 
consumo de uma refeição, como as tradicionais 
macarronadas da nonna, uma torta ou um bolo 
especiais que unidos à experiência de cada 
pessoa na hora de saborear, remetem a um 
momento e aguçam as lembranças.

“Aroma, aparência, consistência, quanto mais 

semelhante for o sabor do prato servido com o 
que foi preparado há muito tempo atrás, melhor 
será a experiência da degustação para a pessoa. 
Além disso, comer com mais tranquilidade 
é um grande aliado no combate à obesidade 
e males digestivos, como refl uxo e gastrite”, 
explica Vanderli.

Afi nal, quem é que não gosta daquele prato 
que desperta as memórias de momentos es-
peciais? Seja um almoço em família, um jantar 
com os amigos, um piquenique no parque ou até 
mesmo um café da tarde da avó. É importante 
ressaltar a importância da boa relação com a 
alimentação e o papel do prazer neste debate. 

Saiba mais em (goo.gl/LKP5Ay).

Dieta da felicidade: benefícios de comer sem culpa
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Especial

Cristina Índio do Brasil/ABr

"As pessoas confundem o que é Banco Central 
e o que é Casa da Moeda. Casa da Moeda é 
uma fábrica que emite o que o Banco Central 

manda", disse. "O controle disso não passa pelo capital 
da empresa, se é um capital estatal ou privado. O fato 
de ser pública signifi ca que os governos podem mandar 
emitir moeda? Não". Para o professor do programa de 
MBAs da FGV, Mauro Rochlin, o risco de ocorrer frau-
de seria o mesmo se a empresa fosse estatal, mas ele 
ponderou que caberá ao governo manter a vigilância.

“Sendo o setor privado o produtor, obviamente que 
o cliente, no caso o estado brasileiro, terá que exigir 
uma série de garantias de que a operação vai ser abso-
lutamente segura”, disse, completando que é o Banco 
Central quem decide a quantidade de dinheiro a ser 
fabricada. “Quem faz política monetária é o Banco 
Central”. Na visão da professora Margarida Gutierrez, 
a privatização da Casa da Moeda não deve ser vista 
como forma de equilibrar as contas públicas e para 
suprir uma necessidade de caixa do governo, mas sim 
pelo lado da efi ciência.

"A separação entre o Estado e as suas empresas pú-
blicas no Brasil não existe. Os estados e os governos 
usam as suas empresas para fazer o que querem. Então, 
acabam sendo empresas, mal gerenciadas, que não 
perseguem metas, que não buscam efi ciência e isso se 
traduz para a sociedade em serviços de pior qualidade e 
preços mais altos", disse. Na hora de defi nir o contrato 
o governo terá que incluir o tipo de controle que fará 
na sua relação com o fornecedor, que poderia ser uma 
gráfi ca estrangeira, como americanas e britânicas, que 
já atendem a outros países nas demandas por moedas. 

Mauro Rochlin contou que os países que não têm 
Casa da Moeda contratam o fornecedor após uma 
licitação internacional. Várias gráfi cas que produzem 
papel moeda, selos, passaportes e documentos se 
candidatam para oferecer o serviço. "O edital estabe-
lece certas exigências de controle, de monitoramento, 
de qualidade, de reserva e os países defi nem os seus 
fornecedores”, afi rmou, avaliando, que, mesmo na 
emissão dos passaportes brasileiros, que, atualmente, 
são produzidos pela Casa da Moeda, não haveria riscos 
de fraudes.

Apontando uma situação extrema, o professor lem-
brou que, mesmo não sendo sede de uma empresa 
privada que fornecia moeda para o governo britânico, 
a Alemanha nazista procurou falsifi car a moeda inglesa 
durante a Segunda Guerra Mundial. O professor de 
Economia e Finanças do Ibmec, no Rio de Janeiro, 

Economistas não acreditam que 
privatização traga risco de fraude

Casa da Moeda

A Casa da Moeda é uma fábrica de dinheiro e não decide política monetária. Essa é a conclusão de economistas 
que identifi cam como um erro o temor de que a privatização da empresa fabricante de notas do Real e de 
passaportes traga risco de fraudes. Uma das opiniões é da professora de Economia da UFRJ, Margarida Gutierrez, 
para quem existe uma interpretação equivocada entre produzir dinheiro e determinar a quantidade a ser emitida

Ricardo Macedo, afi rmou que, em alguns países da Amé-
rica Latina, o dinheiro também é produzido por uma 
empresa privada. "Hoje, com tecnologias que se tem 

podemos criar mecanismos que evitam a falsifi cação 
com códigos garantidos pelo Banco Central", opinou.

Macedo disse que, nas grandes economias em que 
o sistema é privado, não se tem notícia de problemas. 

O movimento de utilização de notas vem caindo ao longo do tempo. "Manter uma estrutura
cada vez mais caindo em desuso é jogar dinheiro fora".

Reprodução Google Maps

Passaportes são confeccionados na Casa da Moeda, no 
Rio de Janeiro.
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A Casa da Moeda é uma fábrica de dinheiro e não decide política monetária.
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"Nos Estados Unidos, o sistema é misto. A emissão do 
papel moeda é terceirizada, agora, da moeda metáli-
ca, não. Quem faz é o Banco Central que tem muita 
reserva em ouro e prata e pode utilizar aquilo ali para 
cunhar moeda metálica. O papel moeda gera um custo 
adicional que não é interessante manter". No caso da 
Casa da Moeda, ainda tem outro fator a se considerar: 
a mudança de hábitos do brasileiro, que, atualmente, 
usa muito o chamado dinheiro de plástico.  "Manter 
uma estrutura cada vez mais caindo em desuso é jogar 
dinheiro fora", assegurou.

Na visão do professor Mauro Rochlin, os 57 projetos 
de concessões e privatizações anunciados pelo gover-
no ainda signifi cam um conjunto de intenções diante 
da falta de detalhamento mais profundo de como vai 
ocorrer o processo. Como tudo isso leva tempo para 
ser feito, os retornos econômicos não serão imediatos. 
“Esse pacote não vai ter o menor impacto no resultado 
primário do governo, nem para este ano nem para o 
ano que vem”, afi rmou, ressalvando que os leilões de 
petróleo previstos para este ano podem dar retorno 
ao governo ainda em 2017.

Os especialistas chamaram atenção também para as 
modelagens das privatizações. Mauro Rochlin destacou 
que o governo Dilma Rousseff foi mal-sucedido nas 
ofertas de trechos de rodovias, por meio de licitações 
que não tiveram interessados. “As condições do edital, 
na visão do mercado, foram tão draconianas que não 
despertaram interesse do setor privado. A modelagem 
é fundamental”.

Antes de tudo, o governo precisa avaliar se é inte-
ressante, economicamente para o país manter uma 
empresa produtora de papel moeda ou adquirir de 
terceiros por um custo menor. "Vai ser totalmente 
terceirizado, vai ser um modelo misto ou não vai 
conseguir privatizar porque o interessado acha que 
não vai valer a pena e continuará na mão do governo. 
É uma coisa para esperar para ver como vai ser este 
modelo", destacou Macedo.

A professora Margarida Gutierrez considera que a 
privatização da Casa da Moeda vai atrair investidores, 
mas a quantidade de interessados vai depender da 
modelagem para a venda. "Sempre o capital privado 
tem interesse em negócios desde que sinta que para 
ele é favorável. Ninguém vai querer entrar em uma 
furada, então, depende de como vai fazer o contrato, 
quais são as regras que tem que ser cumpridas e o 
aporte de capital", fi nalizou.



Kell Smith apresenta show mostrando que não há 
nada mais contemporâneo e alinhado com o grito atual 
do empoderamento que a sua música. O set list do show 
é composto por músicas como os dois primeiros singles 
“Respeita as Mina” e “Era Uma Vez”, uma das mais toca-
das nas rádios de todo o Brasil, “Passarinhos” (Emicida), 
“Trem Bala” (Ana Vilela) e “Alô Alô, Marciano” (Elis 
Regina), uma de suas grandes inspiradoras. Os músicos 
que acompanham Kell no palco são Bruno Alves (tecla-
do, arranjos e direção musical), Cuca Teixeira (bateria), 
Mello Jr (guitarra e violão), Fernando Rosa (contrabaixo), 
Fabio Menez (backing vocals).

Serviço: Mirante 9 de Julho, R. Carlos Comenale, s/n, tel. 3111-6330. Domingo 
(3) às 17h. Entrada franca.
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3/ear — mad. 5/naomi — selim. 6/vestes — virada. 8/corsário. 9/maria-mole — relevável.
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Horóscopo Cícero Augusto - http://ciceroaugusto.areavip.com.br

Esta quarta é o décimo dia da lunação. Lua em mau aspecto com Saturno tende a deixar o começo do dia mais pesado. 

Podemos nos sentir cobrados e desanimados devido ao excesso de compromissos. No comecinho da tarde será possível 

encontrar mais suavidade. A Lua em bom aspecto com Júpiter pode trazer novas oportunidades. A noite deve ser de 

movimento e pode atrapalhar o sono. A Lua em bom aspecto positivo com Marte dá boa disposição. Bom usar a energia 

através da sexualidade ou atividades físicas pode ser uma boa saída. A Lua em aspecto com Urano pode trazer boas ideias.
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Pela manhã clima mais tenso e 
sujeito a confusões, enganos e dis-
trações que podem levar a erros de 
julgamento e equívocos.  E cuidado 
ao assumir compromissos, naquilo 
que pode mudar os rumos do dia a dia 
de forma danosa. 78/578 – Branco.

Este dia é bom para o amor, os 
interesses econômicos e as viagens, 
mas pode prejudicar a saúde. Ao co-
meçar a noite haverá boa disposição 
e energia. Pode haver aumento da 
excitação de forma agradável com 
abertura para viver situações novas. 
52/152 – Azul. 

Lua provoca pela manhã nervosismo 
causado por imprevistos, além de 
muita ansiedade e agitação. Pode 
haver confrontações e humor mais 
pesado. No comecinho da tarde será 
possível encontrar mais suavidade. 
A Lua em bom aspecto com Júpiter 
pode trazer novas oportunida-
des.17/217 – Bege. 

O Sol indo para a casa da família 
no próximo mês de setembro, o 
aproxima do seu ambiente. Cuida-
do, antes disso a insatisfação pode 
fazê-lo cometer extravagâncias e 
trazer perdas. A noite deve ser de 
movimento e pode atrapalhar o sono. 
96/896 – Verde.

Organize tudo e a vida fi nanceira 
poderá melhorar. No fi nal da tarde, 
pouco antes das quatro até cinco e 
meia período mais tenso, sobretudo 
nas relações de parceria. O humor 
agradável a noite dá abertura para 
viver situações novas que irão 
despertar maior interesse. 97/397 
– Amarelo. 

Tenha cuidado ao assumir compro-
missos e naquilo que pode mudar os 
rumos do dia a dia de forma danosa. 
Bom período para cuidar do corpo e 
da saúde. Começa a viver um novo 
ciclo, com novas oportunidades e 
maior motivação no fi nal do dia. 
77/877 – branco.

A Lua em bom aspecto positivo com 
Marte dá boa disposição. Bom usar 
a energia através da sexualidade ou 
atividades físicas pode ser uma boa 
saída. Controle-se para evitar certo 
desequilíbrio nas fi nanças que pode 
afetar o bom humor. 17/317 – Cinza.

O seu trabalho é realizado de modo 
positivo e com maior produtividade 
nesta metade de semana. O momen-
to pode ser mais tenso nas parcerias 
e relações conjugais. Mudança no 
ambiente a noite tendem melhorar 
a relação afetiva e a felicidade con-
jugal. 99/199 – Azul.

Mantenha a calma para evitar um 
rompimento brusco com quem ama. 
Não confunda a criatividade com uto-
pias, mantenha seu lado prático pela 
manhã. O dia pode trazer doenças, 
preocupações insônias e aborreci-
mentos familiares ou profi ssionais. 
46/446 – Marrom.

Há uma tendência e dar atenção 
a assuntos que trarão prejuízos. 
Abra espaço para novidades, sem 
abrir mão do que está dando certo 
em sua vida neste momento. Maior 
poder de atração e facilidade para a 
relação íntima que trará intensa feli-
cidade a dois na noite desta quarta. 
44/244 – Azul.

Cuidado com atritos pessoais devido 
ao desgaste que isto provoca para 
sua imagem. A concentração fi cará 
prejudicada no começo do dia. Bom 
usar a energia através da sexuali-
dade ou atividades físicas pode ser 
uma boa saída. A Lua em aspecto 
com Urano pode trazer boas ideias. 
65/465 – Verde.

O mau aspecto de manhã causa ner-
vosismo e agitação. A concentração 
fi cará prejudicada, mas melhora à 
tardinha e à noite.  Aumenta o seu 
interesse pela vida, pela relação a 
dois, podendo demonstrar aberta-
mente os seus sentimentos na noite 
desta quarta. 08/808 – Azul.

Comemorações e aniversariantes do dia
QUARTA 30 de Agosto de 2017. Dia de São Cesário, Santo Adauto, 
São Gaudêncio, Santa Rosa de Santa Maria, São Ricardo Martinho, 
e Dia do Anjo Caliel, cuja virtude é a inteligência.  Hoje aniversaria 
o ator Nelson Xavier falecido dia 10 de maio completaria 76 anos, o 
cantor Márcio Greick faz 70 anos, a atriz e modelo Cameron Diaz que 
nasceu em 1972 e o jogador de futebol Gabriel Barbosa, o Gabigol 
nascido em 1996.

O nativo do dia
O nativo de Virgem deste dia e grau é sociável, charmoso e gosta de fazer 
com que as pessoas se sintam felizes. Prático e meticuloso é efi ciente 
no seu trabalho. Artístico, amigável, criativo pode ser bem sucedido em 
trabalhos ligados as artes plásticas, design, música ou teatro. Costuma 
ser forte e combativa durante os momentos de adversidade. O carisma 
e certa irreverência são algumas de suas mais poderosas armas para 
vencer as difi culdades. Gosta de tudo muito bem defi nido e evita agir 
antes de ter uma visão sufi cientemente clara da situação. Têm um forte 
senso de justiça e uma fé inquebrantável. No lado negativo pode ser 
muito crítico consigo mesmo e também com os outros.

Dicionário dos sonhos
ADOÇÃO – Adotar um menino: problemas pessoais e 
contrariedades passageiras. Uma menina: melhoria de 
vida e reconciliação. Uma criança de cor oposta a sua: 
negócios devem ser evitados. Sendo de sua cor: riqueza 
e lucros. Números de sorte: 08, 10, 23, 45, 82 e 86.

Simpatias que funcionam
Para ter as fi nanças abençoadas: Coloque 1 
punhado de sal grosso, 3 litros de água e 100ml de 
desinfetante de pinho num balde. Umedeça 1 pano 
nessa mistura e passe pelo chão de sua casa, come-
çando na porta dos fundos até à porta de entrada. 
(Se precisar faça mais mistura) Enquanto isso, repita 
mentalmente: “Purifi co meu lar e nele impera a fartura, 
em nome das almas benditas”. Reutilize o pano e o 
balde normalmente depois de lavados.
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Cena do espetáculo infantil “João e o pé de feijão – O Guarda Histórias”.

Infantil
Adaptado e dirigido por Max Oli-

veira, o espetáculo infantil “João e o 
pé de feijão – O Guarda Histórias”, 
conta a história de João, e as perso-
nagens Lucy, uma garota hiperativa, 
e Philip, um antigo funcionário da 
casa onde a menina vive. A história 
começa quando Lucy anda por to-
dos os cômodos da casa em busca 
de seu gatinho e encontra Philip 
procurando a chave de um velho 
guarda-roupas. O que Lucy logo 
descobre é que o guarda-roupas 
não é somente um móvel, mas um 
“guarda-histórias” que pode levá-la 
a viver aventuras incríveis. A primei-
ra aventura é a famosa história de 
“João e o Pé de Feijão”. De dentro do 
guarda-roupas surgem elementos 
cenográfi cos e adereços utilizados 
na montagem. Com Natália Foschini 
e Fabrício Molinágil.

Serviço: Teatro Jardim Sul, R. Itacaiúna, 
61, Vila Andrade, tel. 3779-3965. Aos sábados 
às 16h. Ingressos: R$ 40 e R$ 20 (meia). 
Até 30/09.

O grupo ComoCanto.

Dois locutores de um pro-
grama de rádio apresen-
tam e comentam fatos e 

curiosidades que caracterizam 
o samba, com repertório for-
mado por clássicos do gênero 

como “O Morro Não Tem Vez” 
(Tom Jobim e Vinicius de Mo-
raes), “A Voz do Morro” (Zé 
Keti), “Pelo Telefone” (Donga 
e Mauro de Almeida), “Desde 
Que o Samba é Samba” (Caeta-

no Veloso), “Chega de Sauda-
de” (Tom Jobim e Vinicius de 
Moraes), entre muitas outras.

Serviço: Livraria NoveSete, R. França Pin-
to, 97, Vila Mariana, tel. 5573-7889. Sábado 
(2) às 15h30. Entrada franca.

Kell Smith, dona do hit

“Era Uma Vez”.

“Desde que o Samba é Samba”
DivulgaçãoM

P
B

O grupo ComoCanto 
apresentam o show 
“Desde que o
Samba é Samba”
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Planejamento
Planeje os seus próximos passos. Às vezes, os eventos na vida 
difi cultam a elaboração de alguns planos, mas é importante que 
você faça isto agora, independentemente de que prato a vida 
esteja atualmente lhe servindo. Tenha paciência à medida que 
as coisas se revelam e saiba que há mais coisas boas por vir e 
obtenha a satisfação por um trabalho bem feito. Confi e que há 
uma razão para tudo o que acontece e se afaste das emoções 
negativas dos outros. Peça a ajuda dos outros ao longo do ca-
minho. Lembre-se de que todo o trabalho e nenhuma diversão 
resultam em uma vida maçante. Escolha com sabedoria onde 
você coloca o seu tempo e energia e não assuma mais do que 
você pode lidar - você não é responsável pelas ações dos ou-
tros, assim se concentre em suas próprias coisas e confi e em 
seus poderes de criação, enquanto faz sábios investimentos 
em si mesmo. O Mantra para hoje é: “Estou dando os passos 
que garantem o meu sucesso, a minha segurança fi nanceira e 
a satisfação por um trabalho bem feito.”
E assim é.
Você é muito amado e apoiado, sempre.
Os Anjos e Guias - Sharon Taphorn.
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O pretendente: CARLOS CESAR DA SILVA, profissão: vendedor, estado 
civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, Ipiranga, SP, data-nascimento: 
10/12/1961, residente e domiciliado na Vila Santa Clara, São Paulo, SP, filho 
de Helbert Inacio da Silva e de Nazareth Miranda da Silva. A pretendente: NELY 
ROMÃO DA SILVA, profissão: aposentada, estado civil: solteira, naturalidade: 
nesta Capital, Vila Prudente, SP, data-nascimento: 29/10/1965, residente e 
domiciliada na Vila Santa Clara, São Paulo, SP, filho de Osvaldo Dias da Silva e 
de Alaide Romão da Silva.

O pretendente: ADILSON COLETA NOGUEIRA, profi ssão: gerente técnico, estado 
civil: viúvo, naturalidade: em Santo André, SP, data-nascimento: 03/05/1967, residente 
e domiciliado na Vila Bela São Paulo, SP, fi lho de Antonio Nogueira e de Clarice 
Coleta Nogueira. A pretendente: SILVANA ZOCCHI, profi ssão: professora, estado civil: 
divorciada, naturalidade: nesta Capital, Consolação, SP, data-nascimento: 02/10/1971, 
residente e domiciliada no Sítio Pinheirinho, São Paulo, SP, fi lha de Luiz Zocchi e de 
Apparecida de Carvalho Zocchi.

O pretendente: JOSÉ ROBERTO CAETANO ANDRADE, profi ssão: designer, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Santo André, SP, data-nascimento: 20/05/1989, 
residente e domiciliado na Vila Mendes, São Paulo, SP, fi lho de José do Nascimento 
Andrade e de Rosangela Aparecida Caetano Andrade. A pretendente: ANDRESSA 
DE ABREU SANTANA, profi ssão: auxiliar de escrita fi scal, estado civil: solteira, 
naturalidade: nesta Capital, Saúde, SP, data-nascimento: 11/06/1993, residente e 
domiciliada na Vila São Nicolau, São Paulo, SP, fi lha de Norival Santana e de Solange 
Batista de Abreu.

O pretendente: FLÁVIO RICARDO BRAMUCCI SILVA, profi ssão: bancário, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Mariana, SP, data-nascimento: 28/07/1990, 
residente e domiciliado na Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lho de Romilson Luz Silva e de 
Elaine Christine Bramucci Silva. A pretendente: ISABELA ARCURI, profi ssão: bancária, 
estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Mariana, SP, data-nascimento: 
17/04/1987, residente e domiciliada na Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lha de Elio Arcuri 
Filho e de Eliete Aparecida Filgueiras Arcuri.

O pretendente: BRUNO GEORGE PRATA BELLINTANE NUNES DO NASCIMENTO, 
profi ssão: prestador de serviço de matute, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta 
Capital, Vila Mariana, SP, data-nascimento: 06/03/1987, residente e domiciliado na Vila 
Santa Clara, São Paulo, SP, fi lho de Paulo Cesar Nunes do Nascimento e de Marina 
Bellintane. A pretendente: BRUNA MENDES DIEHL, profi ssão: auxiliar de escritório, 
estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 18/09/1988, 
residente e domiciliada na Vila Santa Clara, São Paulo, SP, fi lha de Edevaldo Diehl e de 
Sueli Mendes dos Santos Diehl.

O pretendente: LUIZ FERNANDO GARCIA, profi ssão: ajudante de padaria, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Pari, SP, data-nascimento: 02/08/1997, residente e 
domiciliado no Jardim Independencia, São Paulo, SP, fi lho de Luciana Garcia Ferreira. 
A pretendente: RUTH DOS SANTOS PEREIRA DA SILVA, profi ssão: estudante, estado 
civil: solteira, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 19/10/1997, residente 
e domiciliada na Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lha de Roberto Pereira da Silva e de 
Maria Eliete dos Santos.

O pretendente: LUCAS DIEGO TRIMAILOVAS, profi ssão: mecânico, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 14/12/1992, 
residente e domiciliado na Vila Alpina, São Paulo, SP, fi lho de Claudio Trimailovas e 
de Maria Odete Rodrigues Trimailovas. A pretendente: KARLA FERREIRA ROSA, 
profi ssão: professora, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente, 
São Paulo, SP, São Paulo, SP, data-nascimento: 06/08/1984, residente e domiciliada 
na Vila Lucia, São Paulo, SP, fi lha de Mauro José de Oliveira Rosa e de Nerci Ferreira 
Rosa.

O pretendente: ANDRÉ CABRERA USZKO, profi ssão: assistente jurídico, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 08/06/1979, 
residente e domiciliado no Parque Independência, São Paulo, SP, fi lho de Grigorio 
Uszko e de Ivana Aparecida Cabrera Uszko. A pretendente: FABIANA NOGUEIRA 
DE SOUSA, profi ssão: assistente contábil, estado civil: solteira, naturalidade: em 
Afogados da Ingazeira, PE, data-nascimento: 22/04/1981, residente e domiciliada na 
Vila Califórnia, São Paulo, SP, fi lha de José de Sousa Alves e de Hozélia Nogueira 
de Sousa.

O pretendente: IGOR DOMINGUES DE FARIAS, profissão: luthier, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente, SP, data-nascimento: 
21/09/1985, residente e domiciliado na Vila Elze, São Paulo, SP, filho de Vramil 
Domingues de Farias e de Elizabeth Aparecida Donato de Farias. A pretendente: 
TAMIRES REGINA DA SILVA, profissão: técnica de enfermagem, estado civil: 
solteira, naturalidade: em Santo André, SP, data-nascimento: 03/09/1987, residente 
e domiciliada na Vila Elze, São Paulo, SP, filha de Luiz Antônio da Silva e de Maria 
Cicera Ferreira da Rocha.

O pretendente: SIDNEIS ROMEIRO SANTANA, profi ssão: metalúrgico, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Grandes Rios, PR, data-nascimento: 28/10/1964, residente e 
domiciliado na Vila Carmem, São Paulo, SP, fi lho de Luiz Correia Santana e de Isabel 
Romeiro Santana. A pretendente: LEONICE CLAUDIO DA SILVA, profi ssão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: em Tuparetama, PE, data-nascimento: 21/04/1983, 
residente e domiciliada na Vila Carmem, São Paulo, SP, fi lha de Leurice Claudio da 
Silva.

O pretendente: PEDRO LUIS DA SILVA, profi ssão: instrutor de auto escola, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente, SP, data-nascimento: 23/11/1962, 
residente e domiciliado na Vila Santa Virginia, São Paulo, SP, fi lho de Pedro Mario 
da Silva e de Maria Soares da Silva. A pretendente: ZENAIDE BEZERRA NUNES, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: em Dracena, SP, data-nascimento: 
11/01/1967, residente e domiciliada na Vila Santa Viginia, São Paulo, SP, fi lha de Emilio 
Bezerra Nunes e de Maria do Carmo Carvalho Nunes.

O pretendente: RODRIGO REGIS BELO, profissão: gerente comercial, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Belenzinho, SP, data-nascimento: 
25/02/1979, residente e domiciliado na Vila Prudente, São Paulo, SP, filho de Elias 
Belo Filho e de Izilda Aparecida Moreira. A pretendente: ISABELLE DE OLIVEIRA 
LABORDE, profissão: gerente comercial, estado civil: solteira, naturalidade: em 
São Paulo, SP, data-nascimento: 23/10/1980, residente e domiciliada na Vila 
Prudente, São Paulo, SP, filha de Marcos Vasconcelos Laborde e de Margarete 
de Olvieira Laborde.

O pretendente: EDSON PEREIRA DOS SANTOS, profi ssão: azulegista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Acajutiba, BA, data-nascimento: 09/07/1985, residente e 
domiciliado na Chácara Belenzinho São Paulo, SP, fi lho de Gilberta Pereira dos Santos. 
A pretendente: ELAINE FERREIRA DE JESUS, profi ssão: doméstica, estado civil: 
divorciada, naturalidade: em Crisópolis, BA, data-nascimento: 24/12/1969, residente e 
domiciliada na Chácara Belenzinho São Paulo, SP, fi lha de Elizeu Ferreira de Jesus e 
de Justina Beijo de Araujo.

O pretendente: RODRIGO GONÇALVES CRESCENCIO, profi ssão: analista de infra 
estrutura, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Jardim Paulista, SP, data-
nascimento: 15/07/1985, residente e domiciliado na Vila Macedópolis, São Paulo, SP, 
fi lho de Margareth Gonçalves Crescencio. A pretendente: JÉSSICA BIANCO BINI, 
profi ssão: coordenadora de exportação, estado civil: solteira, naturalidade: nesta 
Capital, Bela Vista, SP, data-nascimento: 04/03/1986, residente e domiciliada na Vila 
Macedópolis, São Paulo, SP, fi lha de Walter Bianco Bini Junior e de Valderes dos Santos 
Bianco Bini.

O pretendente: TIAGO CORREIA GOMES, profi ssão: turismólogo - hoteleiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em São Miguel dos Campos, AL, data-nascimento: 
03/07/1987, residente e domiciliado na Vila Lúcia, São Paulo, SP, fi lho de Geroncio 
Gomes e de Telma Correia Gomes. A pretendente: MYRELLA CORREIA FEITOSA, 
profi ssão: tecnóloga em recursos humanos, estado civil: solteira, naturalidade: em 
Maceió, AL, data-nascimento: 30/01/1992, residente e domiciliado na Vila Lúcia, São 
Paulo, SP, fi lha de Cicero Feitosa dos Santos Filho e de Maria da Conceição Correia 
Feitosa.

O pretendente: JULLIAN CHRISTOPHER SILVA, profi ssão: pizzaiolo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Telêmaco Borba, PR, data-nascimento: 23/07/1994, residente 
e domiciliado na Vila Alpina, São Paulo, SP, fi lho de Silas Aparecido da Silva e de 
Inês de Godoy. A pretendente: SUAMIR LUZ DOS SANTOS, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: em Prado, BA, data-nascimento: 29/08/1996, residente 
e domiciliada na Vila Alpina, São Paulo, SP, fi lha de Damião Jesus dos Santos e de 
Laudicea Oliveira Luz.

O pretendente: JORGE LUIZ CURY NETO, profi ssão: pastor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Santo Amaro, SP, data-nascimento: 13/08/1993, 
residente e domiciliado no Parque da Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lho de Jorge 
Luiz Cury Junior e de Paula de Jesus Sousa Cury. A pretendente: POLYANNE 
LOPES OLIVEIRA, profi ssão: produtora, estado civil: solteira, naturalidade: em 
Recife, PE, data-nascimento: 17/05/1993, residente e domiciliada no Parque da 
Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lha de Alexsandro Rosendo Oliveira da Silva e de 
Josilene Lopes de Oliveira.

O pretendente: LAFAIETE RODRIGUES DA SILVA, profi ssão: supervisor de segurança, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em Poção, PE, data-nascimento: 27/09/1972, 
residente e domiciliado no Sítio Pinheirinho, São Paulo, SP, fi lho de Augusto Rodrigues 
da Silva e de Ana Isidoro Rodrigues da Silva. A pretendente: ROSELI LUCHTENBERG, 
profi ssão: cirurgiã dentista, estado civil: solteira, naturalidade: em Trombudo Central, 
SP, data-nascimento: 05/08/1967, residente e domiciliada no Sítio Pinheirinho, São 
Paulo, SP, fi lha de Walmor Luchtenberg e de Saulita Luchtenberg.

O pretendente: JEFERSON MANOEL DA SILVA, profi ssão: ajudante geral, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Xexéu, PE, data-nascimento: 11/08/1995, residente e 
domiciliado na Vila São Nicolau, São Paulo, SP, fi lho de Manassés Manoel da Silva e 
de Edivânia Maria da Silva. A pretendente: MARIA APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: em São Caetano do Sul, SP, data-
nascimento: 07/01/1995, residente e domiciliada na Vila São Nicolau, São Paulo, SP, 
fi lha de Cicero Manoel da Silva e de Maria Sonia Oliveira da Silva.

O pretendente: RENÊ ALVES DE SOUZA, profi ssão: motoboy, estado civil: divorciado, 
naturalidade: em Santo André, SP, data-nascimento: 28/07/1970, residente e 
domiciliado no Parque São Lucas, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Alves de Souza 
e de Maria Aparecida de Souza. A pretendente: MARIA DE LOURDES SOUTO DE 
LIMA, profi ssão: do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: em Araruna, PB, data-
nascimento: 24/05/1970, residente e domiciliada no Parque São Lucas, São Paulo, SP, 
fi lha de José Ferreira de Lima e de Marina de Souto.

O pretendente: FÁBIO AMORIM DE OLIVEIRA, profi ssão: comerciante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 30/01/1985, residente e 
domiciliado na Vila Libanesa, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Joias de Oliveira e de 
Antonia Valdeci Amorim de Oliveira. A pretendente: TALITA DE OLIVEIRA SOUSA, 
profi ssão: psicóloga, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Ibirapuera, SP, 
data-nascimento: 27/07/1986, residente e domiciliada na Vila Libanesa, São Paulo, SP, 
fi lha de Manuel Agostinho Pereira de Sousa e de Sonia Maria de Oliveira Sousa.

O pretendente: ALMIR MINETTI, profi ssão: administrador, estado civil: divorciado, 
naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 16/08/1963, residente e domiciliado na 
Chácara Mafalda, São Paulo, SP, fi lho de Alfredo Minetti e de Lourdes Canotilha Minetti. 
A pretendente: KELLY REGINA SCACCABAROZZI, profi ssão: micropigmentadora, 
estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Formosa, SP, data-nascimento: 
26/08/1979, residente e domiciliada na Chácara Mafalda, São Paulo, SP, fi lha de Sergio 
Scaccabarozzi e de Tânia Regina Scaccabarozzi.

O pretendente: PAULO AFONSO DA SILVA, profi ssão: policial militar, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em São Bernardo do Campo, SP, data-nascimento: 06/10/1986, 
residente e domiciliado na Vila Mendes, São Paulo, SP, fi lho de Afonso Celso da Silva 
e de Rosa Maria da Fonseca Silva. A pretendente: MAYARA CAJÚ DAS NEVES, 
profi ssão: policial militar, estado civil: solteira, naturalidade: em Cajazeiras, PB, data-
nascimento: 29/01/1987, residente e domiciliada na Vila Mendes, São Paulo, SP, fi lha 
de Mário Sávio das Neves e de Josefa Cleoneide Cajú das Neves.

O pretendente: CLAUDIO DIAS, profi ssão: aposentado, estado civil: divorciado, 
naturalidade: nesta Capital, Ipiranga, SP, data-nascimento: 02/12/1959, residente e 
domiciliado no Parque da Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lho de Newton Rubens Dias 
e de Maria Luiza Dias. A pretendente: IRACI DA SILVA, profi ssão: do lar, estado civil: 
divorciada, naturalidade: nesta Capital, Itaquera, SP, data-nascimento: 15/07/1963, 
residente e domiciliada no Parque da Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lha de José 
Gonzaga da Silva e de Inês Clarindo da Silva.

O pretendente: FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR, profi ssão: motoboy, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Formosa, SP, data-nascimento: 
26/12/1989, residente e domiciliado no Sapopemba, São Paulo, SP, fi lho de Francisco 
Alves de Oliveira e de Maria Aparecida Rodrigues de Oliveira. A pretendente: RAQUEL 
FERREIRA GOMES, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo, 
SP, data-nascimento: 07/04/1992, residente e domiciliada no Sapopemba, São Paulo, 
SP, fi lha de David Ferreira Gomes e de Claudia Trindade de Mesquita Gomes.

O pretendente: LUCAS VALENTIM FERNANDES, profi ssão: assistente operacional, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Tatuapé, SP, data-nascimento: 
20/10/1989, residente e domiciliado em Guarulhos, SP, fi lho de Rodney Fernandes 
e de Dirce Aparecida Valentim Bastos. A pretendente: TATIANE CRISTINA RAMOS 
DIAS, profi ssão: técnica de enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: em São 
Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 13/03/1990, residente e domiciliada na Cidade 
Continental, São Paulo, SP, fi lha de Dorival Simão Dias e de Elaine Cristina de Sá 
Ramos Dias.

O pretendente: FABIO ANDRE PANDO MARIANI, profi ssão: analista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Indianópolis, SP, data-nascimento: 02/10/1988, 
residente e domiciliado na Vila Ema, São Paulo, SP, fi lho de Dorival Mariani e de 
Juliana da Assunção Pessoa Pando Mariani. A pretendente: LUANA RODRIGUES 
GONÇALVES NUNES, profi ssão: auxiliar geral, estado civil: solteira, naturalidade: 
nesta Capital, Itaquera, SP, data-nascimento: 12/08/1994, residente e domiciliada no 
Jardim Iva, São Paulo, SP, fi lha de Paulo Gonçalves Nunes e de Maria Neide Ferreira 
Rodrigues.

O pretendente: MATEUS BATISTA DE MORAIS, profi ssão: engenheiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Campinas, SP, data-nascimento: 06/10/1993, residente e 
domiciliado no Parque da Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lho de Valdenei Alberto Pinto 
de Morais e de Leni Batista Gomes de Morais. A pretendente: MARINA BRANDÃO 
ROVIDA, profi ssão: estudante, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, 
Ibirapuera, SP, data-nascimento: 07/10/1993, residente e domiciliada no Parque da Vila 
Prudente, São Paulo, SP, fi lha de Carlos Antonio Rovida e de Simone Maria Brandão 
Rovida.

O pretendente: SAMI HENRIQUE DE FRANÇA, profi ssão: engenheiro de software, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Saúde, SP, data-nascimento: 
02/12/1988, residente e domiciliado na Quinta da Paineira, São Paulo, SP, fi lho de 
Erisvaldo de França e de Maria Helena da Silva França. A pretendente: PATRICIA 
APARECIDA DE ASSIS, profi ssão: enfermeira, estado civil: solteira, naturalidade: nesta 
Capital, São Miguel Paulista, SP, data-nascimento: 06/04/1991, residente e domiciliada 
na Quinta da Paineira, São Paulo, SP, fi lha de Jose Gonçalves de Assis e de Marilza 
Aparecida Venancio.

O pretendente: LEONARDO MARTINS, profi ssão: analista de suporte, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Consolação, SP, data-nascimento: 20/12/1993, 
residente e domiciliado em Carapicuíba, SP, fi lho de João Batista Martins e de Janes 
Sumiko Moto Martins. A pretendente: EMILLY MOURA DA SILVA, profi ssão: assistente 
de auditoria contáb, estado civil: solteira, naturalidade: em São Caetano do Sul, SP, 
data-nascimento: 17/09/1994, residente e domiciliada na Vila Prudente, São Paulo, SP, 
fi lha de Jair Florentino da Silva e de Glauce de Moura da Silva.

O pretendente: RAFAEL JUNIO DE LIMA ROCHA, profi ssão: bancário, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Pirapora, MG, data-nascimento: 27/03/1991, residente e 
domiciliado na Quinta da Paineira, São Paulo, SP, fi lho de Pedro Rodrigues da Rocha 
e de Maria do Socorro Francisca de Lima. A pretendente: AMANDA LONGUI DE 
OLIVEIRA, profi ssão: bancária, estado civil: solteira, naturalidade: em Santo André, SP, 
data-nascimento: 26/04/1989, residente e domiciliada na Vila Ivg, São Paulo, SP, fi lha 
de Adonias Marcelino de Oliveira Filho e de Eliana Longui de Oliveira.

O pretendente: JADER BORGES DA SILVA, profi ssão: empresário, estado civil: 
divorciado, naturalidade: nesta Capital, Tatuapé, SP, data-nascimento: 09/11/1975, 
residente e domiciliado na Vila Ivone, São Paulo, SP, fi lho de José Borges da Silva e 
de Aparecida Alves da Silva. A pretendente: GILVANEIDE FERREIRA DOS SANTOS, 
profi ssão: administradora de empresas, estado civil: solteira, naturalidade: em São 
Paulo, SP, data-nascimento: 17/05/1989, residente e domiciliada no Jardim Sydney, 
São Paulo, SP, fi lha de Manuel Eloes dos Santos e de Cicera Maria Ferreira dos Santos.

O pretendente: EDSON PEREIRA VELOSO, profi ssão: motorista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em Montes Claros, MG, data-nascimento: 11/11/1982, residente e 
domiciliado na Vila Nova Utinga, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Messias Veloso e de 
Maria Regina Pereira Veloso. A pretendente: PRISCILA PEREIRA DA SILVA, profi ssão: 
vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: em São Caetano do Sul, SP, data-
nascimento: 08/11/1985, residente e domiciliada na Vila Nova Utinga, São Paulo, SP, 
fi lha de Francisco Pereira da Silva e de Lucicleide Maria da Silva.

O pretendente: LUCAS DA SILVA GONZALEZ BARRETO, profi ssão: ajudante, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 07/02/1996, 
residente e domiciliado no Jardim Independência, São Paulo, SP, fi lho de Marcos 
Antonio Barreto e de Simone da Silva Gonzalez Barreto. A pretendente: JÉSSICA 
CRISTINA ROCHA, profi ssão: auxiliar de produção, estado civil: solteira, naturalidade: 
nesta Capital, Vila Formosa, SP, data-nascimento: 31/03/1989, residente e domiciliada 
no Parque Tomas Saraiva, São Paulo, SP, fi lha de Maria Aparecida Rocha.

O pretendente: DEIVITE JÚNIO OLIVEIRA, profi ssão: auxiliar de escritório, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Nepomuceno, MG, data-nascimento: 12/02/1996, residente 
e domiciliado na Vila Santa Virginia, São Paulo, SP, fi lho de Jairo Souza Oliveira e 
de Dalva das Dôres Oliveira. A pretendente: LARISSA DE PAULA UECHI, profi ssão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Saúde, SP, data-nascimento: 
10/10/1996, residente e domiciliada na Vila Santa Virginia, São Paulo, SP, fi lha de 
Nelson Issao Uechi e de Lucy de Fatima de Paula.

O pretendente: GABRIEL GOMES DIAS, profi ssão: estudante, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 17/05/2000, residente e domiciliado 
em Santo André, SP, fi lho de Giuliano Dias e de Wilma Gomes Dias. A pretendente: 
VIVIAN AMORIM FERREIRA, profi ssão: estudante, estado civil: solteira, naturalidade: 
em Paracambi, RJ, data-nascimento: 19/04/1998, residente e domiciliada neste 
subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de Alexandre Rangel Ferreira e de Ana Claúdia 
Bragança Amorim Ferreira Vila Prudente.
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: BRUNO ARIEL DOS SANTOS GASPARELO, profi ssão: comprador, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Ipiranga, SP, data-nascimento: 
24/08/1987, residente e domiciliado na Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lho de Josué 
Luis Gasparelo e de Rosangela Vieira dos Santos Gasparelo. A pretendente: CARINA 
FERREIRA EVANGELISTA, profi ssão: contadora, estado civil: solteira, naturalidade: 
em São Paulo, SP, data-nascimento: 11/02/1993, residente e domiciliada na Vila 
Prudente, São Paulo, SP, fi lha de Adailton Gonçalves Evangelista e de Carmina Eliana 
Leandro Ferreira.

O pretendente: VITOR MENDES CARDOSO, profi ssão: analista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 11/06/1989, residente e domiciliado 
na Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Sergio Mendes Cardoso e de Olga 
Zemlianaia Mendes Cardoso. A pretendente: FERNANDA LORENCETTO DE OLIVEIRA 
DOS SANTOS, profi ssão: analista, estado civil: solteira, naturalidade: em Campinas, 
SP, data-nascimento: 14/04/1989, residente e domiciliada na Vila Prudente, São Paulo, 
SP, fi lha de Manoel Messias de Oliveira dos Santos e de Alaide Maria Lorencetto de 
Oliveira dos Santos.

O pretendente: RENAN DE OLIVEIRA PERALTA, profissão: técnico de iluminação, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 
24/04/1989, residente e domiciliado no Jardim Guairacá, São Paulo, SP, filho de 
Ademir Peralta e de Sueli de Oliveira Peralta. A pretendente: PAULA D’AMORE, 
profissão: auxiliar administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: em São 
Bernardo do Campo, SP, data-nascimento: 10/05/1991, residente e domiciliada 
na Vila Califórnia, São Paulo, SP, filha de Paulo D’Amore e de Maria Aparecida 
da Silva D’Amore.

O pretendente: RICARDO LUIS COBAXO, profi ssão: açogueiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 21/08/1983, residente e domiciliado 
na Vila Ema São Paulo, SP, fi lho de Marcos Antonio Cobaxo e de Aparecida Rigo 
Cobaxo. A pretendente: VIVIANE ALVES DE LIMA, profi ssão: auxiliar de saúde bucal, 
estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, Aclimação, SP, data-nascimento: 
20/09/1979, residente e domiciliada na Vila Ema São Paulo, SP, fi lha de José Alves de 
Lima e de Waini Aparecida Ferreira de Lima.

O pretendente: ANDRÉ COSTA KAUNAS, profi ssão: empresário, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Bela Vista, SP, data-nascimento: 06/12/1990, residente e 
domiciliado no Parque da Mooca, São Paulo, SP, fi lho de Vytautas Victoras Kaunas 
e de Elisabete de Britto Costa Kaunas. A pretendente: LAIS RIGOLO, profi ssão: 
administradora, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente, SP, 
data-nascimento: 31/10/1989, residente e domiciliada na Vila Prudente, São Paulo, SP, 
fi lha de Amauri Rigolo e de Solange Gaz Rigolo.

O pretendente: FELIPE MENDES DA SILVA, profi ssão: contador, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Tatuapé, SP, data-nascimento: 17/04/1989, residente 
e domiciliado no Jardim Ângela, São Paulo, SP, fi lho de Jose Barbosa da Silva e de 
Maria dos Santos Mendes da Silva. A pretendente: DEYZE LEITE LOPES, profi ssão: 
contadora, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Tucuruvi, SP, data-
nascimento: 29/08/1988, residente e domiciliada no Jardim Ângela, São Paulo, SP, fi lha 
de Renildo Guilherme Lopes e de Ivanice Leite Silva.

O pretendente: JORGE VINICIUS DIAS DOS SANTOS, profi ssão: operador, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 09/01/1989, residente 
e domiciliado na Vila Mendes, São Paulo, SP, fi lho de Severino Antonio dos Santos e 
de Zilda Dias do Nascimento Santos. A pretendente: MARIA VIVIANE DE FREITAS 
SILVA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: em Fortaleza, CE, data-
nascimento: 02/11/1994, residente e domiciliada na Vila Mendes, São Paulo, SP, fi lha 
de José Vanderlan da Silva e de Lúcia de Freitas Silva.

O pretendente: FÁBIO ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA, profi ssão: motoboy, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Pesqueira, PE, data-nascimento: 01/11/1983, residente 
e domiciliado na Vila Celeste, São Paulo, SP, fi lho de Sebastião Ferreira da Silva e de 
Cicera Moreira Ferreira da Silva. A pretendente: MEIRE DE JESUS COSTA, profi ssão: 
empregada doméstica, estado civil: solteira, naturalidade: em Itaobim, MG, data-
nascimento: 05/12/1985, residente e domiciliada na Vila Celeste, São Paulo, SP, fi lha de 
Santos José da Costa e de Maria de Jesus Costa.

A pretendente: FABIANA DE BESSA, profi ssão: cozinheira, estado civil: divorciada, 
naturalidade: em Santo André, SP, data-nascimento: 05/03/1976, residente e domiciliada 
no Sítio da Figueira, São Paulo, SP, fi lha de Danilo de Bessa e de Maria do Socorro 
de Bessa. A pretendente: CAMILA BRAVO ALVES, profi ssão: bancária, estado civil: 
solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente, SP, data-nascimento: 16/08/1977, 
residente e domiciliada no Sítio da Figueira, São Paulo, SP, fi lha de Francisco Bravo 
Alves e de Angela Guimarães Estevam Alves.

O pretendente: CLAUDIO ROSETTI JÚNIOR, profi ssão: assistente de inspeção, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Mooca, SP, data-nascimento: 
07/08/1980, residente e domiciliado no Jardim Independência, São Paulo, SP, fi lho de 
Claudio Rosetti e de Leomir Mergulhão da Silva. A pretendente: LUCILA MARIANA 
CEPEDA, profi ssão: supervisora de RH, estado civil: solteira, naturalidade: em São 
Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 09/04/1988, residente e domiciliada no Jardim 
Independência, São Paulo, SP, fi lha de Valdemir Fernando Cepeda e de Lina Maria 
da Silva Cepeda.

O pretendente: ALEX SANDRO BAIARDI, profi ssão: comerciante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Pari, SP, data-nascimento: 15/07/1972, residente 
e domiciliado no Sítio Pinheirinho, São Paulo, SP, fi lho de José Antonio Baiardi e de 
Dora Baiardi. A pretendente: RITA DE CASSIA LOPES, profi ssão: advogada, estado 
civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Tucuruvi, SP, data-nascimento: 09/05/1977, 
residente e domiciliada no Sítio Pinheirinho, São Paulo, SP, fi lha de Walter Lopes e de 
Elza Severino da Silva Lopes.

O pretendente: BRUNO CLAUDIO DE LIMA, profi ssão: vendedor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Belenzinho, SP, data-nascimento: 20/10/1981, 
residente e domiciliado na Vila Celeste, São Paulo, SP, fi lho de Onofre Claudio 
de Lima e de Marcia Pires de Lima. A pretendente: PATRICIA AGUIAR DO 
NASCIMENTO, profi ssão: comerciante, estado civil: solteira, naturalidade: nesta 
Capital, Cerqueira Cesar, SP, data-nascimento: 14/03/1978, residente e domiciliada 
na Vila Celeste, São Paulo, SP, fi lha de Hernani Aguiar do Nascimento e de Luciete 
Antonia do Nascimento.

O pretendente: WILLIAN PEREIRA VELOSO, profi ssão: motoboy, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 09/06/1992, residente 
e domiciliado na Vila Nova Utinga, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Messias Veloso e 
de Maria Regina Pereira Veloso. A pretendente: CAMILA DE OLIVEIRA SANTIAGO, 
profi ssão: operadora de caixa, estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo, SP, 
data-nascimento: 21/04/1996, residente e domiciliada na Vila Nova Utinga, São Paulo, 
SP, fi lha de Carlos Santiago e de Lucimar de Oliveira.

O pretendente: PEDRO DIOGO DE CARVALHO ROCHA, profi ssão: massoterapeuta, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Casa Verde, SP, data-nascimento: 
11/04/1994, residente e domiciliado na Vila Bela, São Paulo, SP, fi lho de Marcelo 
Rocha e de Jamila Conceição de Carvalho. A pretendente: RENATA GUIMARÃES 
MALTA, profi ssão: tecnóloga logística, estado civil: solteira, naturalidade: em 
Manaus, AM, data-nascimento: 04/09/1994, residente e domiciliada na Vila Bela, 
São Paulo, SP, fi lha de Renato Pimenta Malta e de Licineide Maria Guimarães dos 
Santos.

O pretendente: RENATO LOPES RIBEIRO, profi ssão: padeiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em São Jose do Rio Preto, SP, data-nascimento: 03/07/1991, residente e 
domiciliado no Parque Tomas Saraiva, São Paulo, SP, fi lho de Albertino Lopes Ribeiro 
e de Sonia Regina Santoro Lopes Ribeiro. A pretendente: ZILÁ DE ALMEIDA SALLES, 
profi ssão: recepcionista, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente, 
SP, data-nascimento: 12/02/1989, residente e domiciliada no Parque Tomas Saraiva, 
São Paulo, SP, fi lha de Jose de Almeida Salles Filho e de Sonia Carnazza de Almeida 
Salles.

O pretendente: EDINALDO VICENTE CONCEIÇÃO, profi ssão: guia de turismo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Porto Calvo, AL, Porto Calvo, AL, data-nascimento: 
23/09/1988, residente e domiciliado na Vila Ema, São Paulo, SP, fi lho de Edijane Maria 
da Conceição. A pretendente: SIMONE PATRICIA FERREIRA DA SILVA, profi ssão: 
cozinheira, estado civil: solteira, naturalidade: em São Bento do Una, PE, data-
nascimento: 06/07/1981, residente e domiciliada na Vila Ema, São Paulo, SP, fi lha de 
Ivan Ferreira da Silva e de Cicera Maria da Silva.

O pretendente: DAVID DA SILVA MONTEIRO, profi ssão: comerciante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 19/04/1993, residente e 
domiciliado na Vila Ema, São Paulo, SP, fi lho de Rogerio dos Santos Monteiro e de Nívea 
Rodrigues da Silva. A pretendente: ANA CLAUDIA BEZERRA DA SILVA, profi ssão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: em Santo André, SP, data-nascimento: 
07/04/1992, residente e domiciliada na Vila Ema, São Paulo, SP, fi lha de Claudio da 
Silva e de Adriana Rosa Bezerra.

O pretendente: JOSÉ CARLOS CONCEIÇÃO DOS SANTOS, profi ssão: ajudante 
geral. estado civil: solteiro, naturalidade: em Tomar do Geru, SE, data-nascimento: 
24/10/1986, residente e domiciliado na Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lho de José 
Anildo dos Santos e de Alice Viana da Conceição. A pretendente: LAUDICEIA 
OLIVEIRA DE JESUS, profi ssão: balconista, estado civil: solteira, naturalidade: em 
Itabaianinha, SE, data-nascimento: 05/07/1984, residente e domiciliada  na Vila 
Prudente, São Paulo, SP, fi lha de José Valter de Jesus e de Maria José Oliveira de 
Jesus.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 
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Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0017337-64.2008.8.26. 0020 O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 1ª VC, do Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó, Estado de SP, Dr(a). Cláudia Barrichello, na forma
da Lei, etc. Faz Saber a(o) Adriana Cristina Marin de Souza, Rua Sao Luis do Paraitinga, 53, Jardim do
Trevo - CEP 13040-002, Campinas-SP, Brasileiro, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte
de União Social Camiliana - entidade mantenedora do Centro Universitário São Camilo, alegando em
síntese: lhe ajuizou ação Monitória da quantia de R$ 6.094,90, referente ao contrato de prestação de
serviços educacionais firmado entre as partes e não foi cumprido. Estando a Ré em lugar ignorado, foi
deferida sua citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, pague o débito ou
embargue a ação, Ficando advertido de que Será nomeado curador especial em caso de revelia. Será o
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade
de São Paulo, aos 25 de maio de 2017.                                                                                                 (29  e 30)

Edital de Citação  Prazo de 20 dias. Processo Nº 1005365-49.2014.8.26. 0609 O(A) MM.Juiz(a) de
Direito da 2ª VC, do Foro de Taboão da     Serra, Estado de SP, Dr(a). Ruslaine Romano, na forma da
Lei, Faz Saber a Fernanda Paula Vieira, RG nº 32.084.948-X, CPF/MF nº 225.432.188-90 que lhes foi
proposta ação de Monitória por Instituição Educacional Prof. Pasquale Cascino, objetivando o
recebimento da quantia de R$ 2.445,52, referente contrato de prestação de serviços educacionais
firmado entre as partes. Considerando que a requerente, encontra-se em lugar ignorado, fica a
mesma, por meio do presente edital Citada para os termos e atos da ação proposta ficando Advertida
de que terão o prazo de 15 dias para pagar a quantia reclamada ou oferecer embargos. Não sendo
contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada mais. Dado e passado nesta
cidade de Taboão da Serra, aos 14 de agosto de 2017.                                                                (29  e 30)

Edital de Citação  Prazo de 30 dias. Processo Nº 1015440-80.2014.8.26. 0114 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 1ª VC, do Foro de Campinas, Estado de SP, Dr(a). Renato Siqueira de Pretto, na forma da Lei,
etc. Faz Saber a(o) Delanheze Transportes Rodoviários de Cargas Ltda., CNPJ 00.679. 383/0001-76, Rua
Hermes da Fonseca, 1083, Formosa, CEP 94814-240, Alvorada - RS , que lhe foi proposta uma ação de
Monitória por parte de CGMP - Centro De Gestão De Meios De Pagamento S/A, alegando em síntese:
que fornece o serviço do sistema de cobrança de pedágio “sem parar”. A requerida contratou os serviços
onde relacionou o veículo que teria passagem pelas praças de pedágio. A cobrança dos valores
ocorreriam através de emissão de fatura, com débito automático em conta corrente. Ocorrendo que a
requerida não liquidou a fatura de nº 40184343 e 38877363, com vencimento em 2010, perfazendo uma
dívida no valor de R$8.519,80 (para maio de 2014). Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido,
foi determinada a sua Citação, por Edital , para os atos e termos da ação proposta , bem como intimados
para, no prazo de 15 dias, querendo, efetuar o pagamento da quantia devida ou opor embargos,
acompanhando a ação em seus demais atos e termos, até final decisão, sob pena de converter-se o
presente em mandado executivo, prosseguindo-se com a realização de penhora. Nada Mais. Dado e
passado nesta cidade de Campinas, aos 15 de agosto de 2017.                                                         (29  e 30)

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1015818-47.2015.8.26. 0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 5ª VC, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de SP, Dr(a). Regina de Oliveira Marques, na forma
da Lei, etc. Faz Saber a Everly Rosaria de Souza RG 33.996.727-4, CPF 311.940.458-63 que Instituição
Educacional Professor Pasquale Cascino lhe ajuizou ação Monitória da quantia de R$ 4.576,21, referente
ao contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes e não foi cumprido. Estando a
Ré em lugar ignorado, foi deferida sua citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias
supra, pague o débito ou embargue a ação, Ficando advertido de que Será nomeado curador especial em
caso de revelia. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado
e passado nesta cidade de São Paulo, aos 30 de março de 2017.                                                      (29  e 30)

Edital de Citação  Prazo de 20 dias. Processo Nº 1042654-20.2016.8. 26. 0100 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 26ª VC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Felipe Albertini Nani Viaro, na forma
da Lei, etc. Faz Saber a(o) Ana Cândida de Souza Reis, RG Nº 17.843.151-5, CPF/MF Nº
162.875.268-82 que União Social Camiliana, lhes ajuizou ação Monitória para cobrança de R$
9.945,93, referente ao contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes e não foi
cumprido. Não localizada a representante legal, citada fica para que no prazo de 15 dias, a fluir após o
prazo supra, pague o débito, ou embarque a ação, ficando isento de custas e honorários em caso de
pagamento, sob pena de conversão de mandato inicial em título executivo, Ficando advertido de que
Será nomeado curador especial em caso de revelia. Será o edital afixado e publicado na forma da lei.
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 08 de junho de 2017.                 (29  e 30)
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CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS NATURAIS E ANEXO

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

Distrito - Itaim Paulista
Bel. Pedro Vitor Barbaroto Ribeiro (Ofi cial Interino)

O pretendente: JONATHAN DE SOUZA, estado civil solteiro, profissão operador 
de telemarketing, nascido em São Paulo, SP, no dia 15/12/1993, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Claudio de Souza e de Maria 
Aparecida Jesus de Souza. A pretendente: ALINE PEREIRA DE SOUZA, estado 
civil solteira, profissão estudante, nascida em São Paulo, SP, no dia 28/07/1987, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Jaime Silva de Souza 
e de Marizete Pereira de Souza.

O pretendente: VALDIR MIGUEL DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão soldador, 
nascido em Rio Formoso, PE, no dia 22/03/1983, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Manoel Miguel da Silva e de Cícera Maria da Silva. A pretendente: 
CILENE MARIA FERREIRA ALVES, estado civil solteira, profi ssão auxiliar administrativo, 
nascida em São Paulo, SP, no dia 20/10/1979, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de José Zacarias Alves e de Maria Dulce Ferreira Alves.

O pretendente: MARCELO DAMIÃO AUGUSTO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
operador de estaciomento, nascido em São Paulo, SP, no dia 24/04/1992, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Marilene Maura da Silva. A pretendente: 
AMANDA GALVÃO, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo, SP, 
no dia 12/03/1995, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Paulo 
Sergio Galvão e de Teresinha Aparecida Galvão.

O pretendente: BRUNO CESAR GRITTI, estado civil solteiro, profi ssão taxista, nas-
cido em São Paulo, SP, no dia 05/06/1990, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Mauricio Gritti e de Juçara Rodrigues Cesar Gritti. A pretendente: 
FERNANDA CARMEN FREITAS FERREIRA, estado civil solteira, profi ssão profes-
sora, nascida em São Paulo, SP, no dia 26/05/1991, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Fernandes Freitas Ferreira e de Maria do Socorro 
de Sousa Freitas.

O pretendente: ANDERSON BASTOS MARQUES, estado civil solteiro, profi ssão 
auxiliar de produção, nascido em São Paulo, SP, no dia 25/09/1985, residente e do-
miciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edvaldo Miguel Nascimento Marques 
e de Antonia Glauria Mariano Bastos Marques. A pretendente: NILCEIA RODRIGUES 
DA FONSECA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Suzano, SP, no 
dia 26/02/1994, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Nilvia 
Rodrigues da Fonseca.

O pretendente: MICHEL CAVALCANTE BEZERRA, estado civil solteiro, profi ssão 
eletricista, nascido em São Paulo, SP, no dia 03/03/1994, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Miguel Bezerra Sobrinho e de Juraci Nobre Cavalcante. 
A pretendente: MARIA APARECIDA PEREIRA, estado civil solteira, profi ssão etagiaria 
em administração, nascida em São Paulo, SP, no dia 09/03/1995, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Pereira e de Maria Nerice Rodrigues de Melo.

O pretendente: ANDERSON TEIXEIRA VON KRÜGER, estado civil solteiro, profi ssão 
balconista, nascido em São Paulo, SP, no dia 13/05/1993, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Carlos Roberto Von Krüger e de Teresa Suely Teixeira 
Von Krüger. A pretendente: NATALIA COSTA PIMENTA, estado civil solteira, profi ssão 
atendente, nascida em São Paulo, SP, no dia 08/04/1996, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Paulo Jose Pimenta e de Neide Costa.

O pretendente: LUCAS FELIPE PEREIRA DE QUEIROZ, estado civil solteiro, profi ssão 
estoquista, nascido em São Paulo, SP, no dia 25/01/1995, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Anilton Viana de Queiroz e de Maria Geralda Pereira. A 
pretendente: KATHLEEN APARECIDA BATISTA DOS SANTOS, estado civil solteira, 
profi ssão auxiliar de enfermagem, nascida em São Paulo, SP, no dia 16/12/1994, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Gersonilton Pereira dos Santos e de 
Cassia Batista dos Santos.

O pretendente: RALPH MURILO JESUS DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão vigi-
lante, nascido em São Paulo, SP, no dia 12/06/1987, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Manoel Alves de Souza e de Diva Jesus de Souza. A pretendente: 
VIVIAN DE OLIVEIRA PEDROSA, estado civil divorciada, profi ssão atendente, nascida 
em São Paulo, SP, no dia 16/05/1981, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Elias Pedrosa da Silva e de Adenice de Oliveira.

O pretendente: ISAQUE ELIO FERREIRA, estado civil solteiro, profi ssão autonomo, 
nascido em São Paulo, SP, no dia 14/07/1999, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Elio Ferreira e de Gilvanita Barbosa da Silva. A pretendente: 
DANIELLA RAMOS DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão autonoma, nascida 
em São Paulo, SP, no dia 14/12/1985, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Maria Lucia Ramos de Oliveira.

O pretendente: ISAAC JOSÉ DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão autonomo, nascido 
em Recife, PE, no dia 08/08/1967, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Reginaldo José da Silva e de Julia Maria da Silva. A pretendente: ANA LUCIA DE 
CERQUEIRA, estado civil solteira, profi ssão cozinheira, nascida em Santo Amaro, BA, 
no dia 14/09/1965, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Agnelo 
Jose de Cerqueira e de Maria Angelina de Jesus Cerqueira.

O pretendente: RAFAEL LIMA MOITINHO, estado civil solteiro, profi ssão moleiro, nascido 
em Itororó, BA, no dia 26/11/1992, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Élio da Silva Moitinho e de Aparecida Vieira Lima. A pretendente: LUANA SILVA 
DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Potiraguá, BA, no dia 
08/04/1996, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Adelson Batista 
dos Santos e de Marlí Brandão da Silva.

O pretendente: FAGNER ALVES XAVIER, estado civil solteiro, profi ssão pintor, nascido 
em São Paulo, SP, no dia 29/07/1994, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Aluisio Paulino Xavier e de Sueli Alves Marinho. A pretendente: EVELYN 
BATISTA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo, SP, 
no dia 19/03/1995, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Silvino 
Francisco André da Silva e de Ester Batista.

O pretendente: HERBERT AMORIM SILVA, estado civil solteiro, profissão vis-
toriador, nascido em São Paulo, SP, no dia 17/12/1984, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Miguel Evangelista Silva e de Marilene Maria 
Amorim Silva. A pretendente: VIVIANE ARAUJO PEREIRA, estado civil solteira, 
profissão pedagoga, nascida em São Paulo, SP, no dia 07/04/1986, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de João Araujo Pereira e de Marlene 
dos Santos Araujo.

O pretendente: ANDRÉ MEDINA FRANÇA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
motorista, nascido em São Paulo, SP, no dia 25/09/1985, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Benedito Cicero da Silva e de Elisabete França de Oliveira. 
A pretendente: JOSSIELE BARATA SALES, estado civil solteira, profi ssão atendente, 
nascida em Arataca, BA, no dia 08/03/1975, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Vivaldo Barata Sales e de Valdete Souza Reis.

O pretendente: CLEBER DE JESUS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão refi lador, 
nascido em São Paulo, SP, no dia 18/08/1991, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Jesulino Jose dos Santos e de Delizete Maria de Jesus Santos. 
A pretendente: TATIANE DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em São Paulo, SP, no dia 10/04/1990, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Edite dos Santos.

O pretendente: CICERO AGOSTINHO DE SOUSA, estado civil solteiro, profi ssão ca-
beleireiro, nascido em Campos Sales, CE, no dia 17/09/1975, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Julio Agostinho de Sousa e de Francisca Nogueira 
de Sousa. A pretendente: IARA DE DEUS FERREIRA COELHO, estado civil solteira, 
profi ssão domestica, nascida em Itaquaquecetuba, SP, no dia 09/09/1979, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Herculino Paulo Ferreira Coelho e de 
Maria das Graças de Deus Coelho.

O pretendente: DANILO DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão porteiro, nascido em 
São Paulo, SP, no dia 12/10/1990, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de José Carlos Rodrigues de Souza e de Nelma Martins de Souza. A pretendente: 
GISLANE ALVES DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão operadora de caixa, nascida 
em Utinga, BA, no dia 04/02/1996, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Heleno Monteiro da Silva e de Joelita Alves de Jesus.

O pretendente: ERICÉLIO DE LIMA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante de 
pedreiro, nascido em Paulo Afonso, BA, no dia 06/12/1983, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Nunes da Silva e de Maria Zélia de Lima Silva. A 
pretendente: ADRIANA DE JESUS SOUSA, estado civil solteira, profi ssão autonoma, 
nascida em Poções, BA, no dia 18/06/1986, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Alenio Ribeiro Sousa e de Judite de Jesus Sousa.

O pretendente: ADRIANO BÔTO DE JESUS, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, 
nascido em São Paulo, SP, no dia 28/06/1993, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Afonso Aparecido de Jesus e de Maria de Fátima Bôto de Jesus. 
A pretendente: ANDRESSA DE FÁTIMA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão 
professora, nascida em São Paulo, SP, no dia 12/04/1994, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luis Pereira dos Santos e de Maria das Dores Batista 
dos Santos.

O pretendente: GABRIEL DA COSTA DOS PASSOS, estado civil solteiro, profi ssão as-
sistente de suporte, nascido em São Paulo, SP, no dia 03/11/1993, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Fialho dos Passos e de Cecilia Aparecida da 
Costa dos Passos. A pretendente: CRISLAINE SANTOS SILVA, estado civil solteira, 
profi ssão balconista, nascida em Guarulhos, SP, no dia 24/01/1995, residente e domici-
liada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Vicente de Paulo Nascimento da Silva e de 
Marlete do Nascimento Santos.

O pretendente: FABIO AUGUSTO ANTEZANA VASQUEZ, estado civil solteiro, profi ssão 
analista de sistemas, nascido em São Paulo, SP, no dia 02/06/1989, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jaime Benjamin Antezana Reyes e de Esperanza 
Vasquez de Antezana. A pretendente: SIMONY SHELLEY PANTAROTTI, estado civil 
divorciada, profi ssão coordenadora de loja, nascida em São Paulo, SP, no dia 27/01/1979, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Donizete Pantarotti e 
de Sueli Aparecida Pantarotti.

O pretendente: JARBAS BATISTA GONZAGA JUNIOR, estado civil solteiro, profi ssão 
repositor, nascido em Ferraz de Vasconcelos, SP, no dia 08/08/1996, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jarbas Batista Gonzaga e de Clau-
dia da Silva Ferreira. A pretendente: AMANDA SANTOS DE OLIVEIRA, estado civil 
solteira, profi ssão estagiaria, nascida em São Paulo, SP, no dia 13/11/2000, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Adenilton Alves de Oliveira e de 
Eunice Maria Santos.

O pretendente: DEIVID HENRIQUE DO ESPIRITO SANTO, estado civil divorciado, pro-
fi ssão operador de roçadeira, nascido em São Paulo, SP, no dia 12/05/1981, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Eugenio do Espirito Santo e de 
Ana Teodoro da Silva Santo. A pretendente: MARIA ANA DA COSTA MARTINS, esta-
do civil divorciada, profi ssão auxiliar de serviços gerais, nascida em Oeiras, PI, no dia 
03/09/1971, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Pedro Paulo 
da Costa Martins e de Ernestina Pereira de Sousa Santos.

O pretendente: EDINALDO JOÃO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão operador de 
supermercado, nascido em Água Preta, PE, no dia 31/01/1981, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Otacílio João da Silva e de Maria José da Silva. A 
pretendente: LADIJANE ALVES DE FARIAS, estado civil divorciada, profi ssão promotora 
de vendas, nascida em Escada, PE, no dia 23/09/1981, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luiz Conrado de Farias e de Anuciada Zacarias Alves.

O pretendente: GEDENILDO DA SILVA MOREIRA, estado civil viúvo, profi ssão borra-
cheiro, nascido em Nilo Peçanha, BA, no dia 25/11/1953, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Alexandre da Silva Moreira e de Anita Pereira Moreira. A 
pretendente: IRANÍ DA SILVA NUNES IRMÃO, estado civil solteira, profi ssão enfermeira, 
nascida em São Paulo, SP, no dia 10/01/1964, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de José Nunes Irmão e de Espedita da Silva Nunes Irmão.

O pretendente: JONAS ELESBÃO ALVES DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão 
pintor, nascido em Monte Santo, BA, no dia 24/05/1974, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Elesbão Alves de Souza e de Aderlinda Dionisia Serafi m. A 
pretendente: JULIA CARDOSO DA COSTA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em Uauá, BA, no dia 25/10/1977, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Samuel Cardoso da Costa e de Delzuita Maria Cardoso.

O pretendente: ROGERIO MORAIS DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão pedreiro, 
nascido em Uauá, BA, no dia 26/11/1983, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de João da Silva e de Maria Augusta Morais da Silva. A pretendente: 
SUSILENE RODRIGUES CARDOSO, estado civil solteira, profi ssão doméstica, nascida 
em Uauá, BA, no dia 27/12/1984, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Benedito Samuel Cardoso e de Olga Rodrigues Serafi m.

O pretendente: GILBERTO PEREIRA MARIA, estado civil solteiro, profi ssão escrevente, 
nascido em São Paulo, SP, no dia 17/04/1978, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Arnolfo Jose Maria e de Alice Pereira Maria. A pretendente: GISELE 
CAROLINE FELISMINO, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de cartório, nascida em 
São Paulo, SP, no dia 29/11/1989, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de José Roberto Felismino e de Rita de Cássia da Silva Felismino.

O pretendente: MARCELO NASCIMENTO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
auxiliar de serviços gerais, nascido em Floresta Azul, BA, no dia 17/07/1984, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Roque Ferreira dos Santos e de 
Sinelia Santos Nascimento. A pretendente: RENATA ANGELA MESSIAS, estado civil 
solteira, profi ssão operadora de caixa, nascida em Floresta Azul, BA, no dia 27/05/1990, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Angelo Messias e de 
Elizete Vieira Mendes.

O pretendente: LENILSON NASCIMENTO MAGALHÃES, estado civil divorciado, pro-
fi ssão vigilante, nascido em Guarulhos, SP, no dia 28/11/1986, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Carlos Alves Magalhães e de Aíram da 
Silva Nascimento Magalhães. A pretendente: ELIZABETE FERREIRA BISPO, estado 
civil divorciada, profi ssão assistente administrativo, nascida em Arapiraca, AL, no dia 
12/06/1985, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Ferreira 
Bispo e de Josefa Bernadete Bispo.

O pretendente: EMERSON ROCHA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão motorista, 
nascido em São Paulo, SP, no dia 01/05/1989, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Manoel Benedito da Silva e de Sueli Rocha da Silva. A pretendente: 
ELANE DOS SANTOS FIUZA, estado civil solteira, profi ssão babá, nascida em Salvador, 
BA, no dia 19/02/1990, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose 
Conceição Fiuza e de Zeneide dos Santos Fiuza.

O pretendente: WELTON SILVA DE ANDRADE, estado civil solteiro, profi ssão entregador, 
nascido em São Paulo, SP, no dia 19/09/1997, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Valdir Gomes de Andrade Filho e de Mirian Maria da Silva. A preten-
dente: THAMIRES ALVES LIMA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São 
Paulo, SP, no dia 13/08/1998, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Agnaldo de Jesus Lima e de Maria Eliene Alves de Souza.

O pretendente: TIAGO SARAIVA FERREIRA, estado civil solteiro, profi ssão analista de 
sistemas, nascido em Guarulhos, SP, no dia 04/09/1986, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Wilson Dias Ferreira e de Francisca Lucia Saraiva. A 
pretendente: LAÍS SANTOS PIRES, estado civil solteira, profi ssão baba, nascida em 
Guarulhos, SP, no dia 21/05/1987, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Antonio Benedito Pires e de Rosilda Santos Pires.

O pretendente: FILIPE FERNANDES FERREIRA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
de estoque, nascido em Guarulhos, SP, no dia 08/08/1988, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Gilberto Godinho Ferreira e de Maria Fernandes 
Vieira Ferreira. A pretendente: NAIANE NAVARRO HERCULANO, estado civil divor-
ciada, profi ssão vendedora, nascida em São Paulo, SP, no dia 22/11/1990, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Aparecido da Silva Herculano e de 
Monica Navarro Herculano.

O pretendente: YUSUF EMRE KAYA, estado civil solteiro, profi ssão massagista, nascido 
em em Seyhan no País da Turquia, no dia 10/08/1989, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Muhittin Kaya e de Filiz Kaya. A pretendente: SUELLEN 
GONÇALVES, estado civil solteira, profi ssão autonoma, nascida em São Paulo, SP, 
no dia 23/06/1993, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de João 
Gonçalves e de Nirma Schiassi Gonçalves.

O pretendente: GILSON VELOSO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão pintor re-
sidencial, nascido em São Paulo, SP, no dia 18/05/1976, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Arnaldo Jose da Silva e de Luzia Veloso. A pretendente: 
PAULA CRISTINA DE ALMEIDA, estado civil solteira, profi ssão atendente, nascida em 
São Paulo, SP, no dia 13/03/1989, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Jose Benedito Nunes de Almeida e de Maria de Lourdes Borges de Almeida.

O pretendente: HENRIQUE SEIJI RODRIGUES MIYOSHI, estado civil solteiro, profi ssão 
operador de caixa, nascido em São Paulo, SP, no dia 20/12/1986, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Wilson Koji Miyoshi e de Rosana Rodrigues Miyoshi. 
A pretendente: JESSICA DE OLIVEIRA ALVES, estado civil solteira, profi ssão analista 
fi scal, nascida em São Paulo, SP, no dia 16/04/1991, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Jose Carlos Alves e de Lourdes de Oliveira Alves. 

O pretendente: JARIOJAK DE OLIVEIRA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão frentista, 
nascido em Itambé, BA, no dia 23/09/1973, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Joaquim Barbosa Silva e de Doralice de Oliveira Silva. A pretendente: 
ALICE TEMOTEO DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em 
Jardim, CE, no dia 03/02/1983, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Damião Vieira dos Santos e de Diva Temoteo dos Santos.

O pretendente: BRUNO PINHEIRO SERAFIM, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
geral, nascido em São Paulo, SP, no dia 27/03/1998, residente e domiciliado neste dis-
trito, São Paulo, SP, fi lho de Reginaldo Salvador Serafi m e de Karina Pinheiro da Silva. 
A pretendente: ERIKA ARAUJO DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em São Paulo, SP, no dia 22/01/1997, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Valter de Sousa Santos e de Claudezi Silva de Araujo.

O pretendente: AURI MENDES FRANÇA, estado civil solteiro, profi ssão vigilante, nascido 
em São Paulo, SP, no dia 19/07/1965, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Miguel da Silva França e de Verginia Mendes da Luz França. A pretendente: 
MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão diarista, 
nascida em Serra Preta, BA, no dia 06/03/1970, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Miguel Correia dos Santos e de Luiza Rodrigues dos Santos.

O pretendente: BRUNO HENRIQUE FERREIRA, estado civil solteiro, profi ssão cuidador 
de idosos, nascido em São Paulo, SP, no dia 28/05/1990, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Maria de Jesus Ferreira. A pretendente: JÉSSICA CAR-
DOSO DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Vitória, ES, no 
dia 05/06/1994, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Lourival 
Cardoso dos Santos e de Luzia dos Santos Souza.

O pretendente: FRANCISCO ELIAS BRITO FILHO, estado civil solteiro, profi ssão vigilan-
te, nascido em Santa Inês, BA, no dia 11/03/1971, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Francisco Elias Brito e de Maria do Carmo Alves. A pretendente: 
ADRIANA PAIVA TAMANDARE, estado civil divorciada, profi ssão cuidadora, nascida 
em São Paulo, SP, no dia 08/12/1985, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Albedes Lino Tamandaré e de Zildir Ferreira Paiva.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 
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O pretendente: REGIS BITENCOURT, estado civil divorciado, profi ssão gestor fi nanceiro, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 27/02/1973, residente e domiciliado nesta Capital - 
SP, fi lho de Daniel Bitencourt e de Izilda Madeira Bitencourt. A pretendente: JESSICA 
FILIPPINI PAPERINI, estado civil solteira, profi ssão nutricionista, nascida em São Paulo 
- SP, no dia 12/06/1985, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Flávio Eugenio Paperini e de Jurema Filippini Paperini.

O pretendente: RAIMUNDO SANTIAGO ALVES OLIVEIRA, estado civil divorciado, pro-
fi ssão professor, nascido em Tamboara - PR, no dia 22/05/1961, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de João Alves de Oliveira e de Raimunda Maria 
de Oliveira. A pretendente: MARIANGELA ROMERO RUSSO, estado civil divorciada, 
profi ssão psicóloga, nascida em São Paulo - SP, no dia 22/05/1963, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Francisco Russo e de Dirce Romero Russo.

O pretendente: FRANCISCO LENILSON SOUSA DE LIMA, estado civil divorciado, 
profi ssão lider de segurança, nascido em Cachoeira de Emas-Pirassununga - SP, no 
dia 25/01/1980, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José 
Maria de Lima e de Francisca Ferreira de Sousa. A pretendente: IRANI DE OLIVEIRA 
SOUZA, estado civil solteira, profi ssão encarregada de RH, nascida em Planalto - BA, 
no dia 19/07/1978, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Juvenal Bispo de Souza e de Rosalina de Oliveira Souza.

O pretendente: FELIPE CHALFUN, estado civil divorciado, profi ssão advogado, nascido 
em Belo Horizonte - MG, no dia 05/11/1978, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Antonio Chalfun e de Lisbeth Maria Abras Chalfun. A pretendente: 
PATRICIA OLINO MAIDA, estado civil divorciada, profi ssão administradora, nascida em 
São Paulo - SP, no dia 10/10/1983, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, fi lha de Mauricio Ricardo Maida e de Mariza Francis Olino Maida.

O pretendente: HENRIQUE DE FABRIS SILVA, estado civil solteiro, profi ssão estoquista, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 22/11/1994, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Erivan José da Silva e de Denise de Fabris Silva. A pretendente: 
RAQUEL DOS SANTOS VEIGA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de sala, nascida 
em São Paulo - SP, no dia 08/12/1995, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de João Gilberto Veiga e de Maria Marlucia dos Santos Veiga.

O pretendente: RODRIGO JESUS DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão planejamento 
de manutenção, nascido em São Paulo - SP, no dia 29/09/1983, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Valdir Francisco da Silva e de Augusta Apare-
cida Mignolli da Silva. A pretendente: JAQUELINE GOMES VIEIRA, estado civil solteira, 
profi ssão técnica de seguros, nascida em São Paulo - SP, no dia 29/01/1985, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Douglas Manoel Vieira e de Regina 
Helena Gomes Pereira Vieira.

O pretendente: KEVIN LYSIAS DA COSTA SPINA, estado civil solteiro, profi ssão em-
presário, nascido em São Paulo - SP, no dia 09/07/1997, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Claudio Lysias Spina e de Elisângela da Costa 
Spina. A pretendente: GIOVANNA PEREIRA LICASTRO MARTINS, estado civil soltei-
ra, profi ssão secretária administrativa, nascida em São Paulo - SP, no dia 21/07/1998, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Daniel Licastro Martins 
e de Fabiana Pereira.

O pretendente: JEFFERSON CECHINEL DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
gerente de projeto, nascido em São Paulo - SP, no dia 28/09/1984, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Maria Nelly de Oliveira . A pretendente: BARBA-
RA VALE DA COSTA, estado civil solteira, profi ssão assistente de assuntos regulatórios, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 17/07/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Jonacir Correa da Costa e de Veronica Vale Ferreira da Costa.

O pretendente: GUSTAVO RIGHETTI, estado civil solteiro, profi ssão empresário, nascido 
em São Paulo - SP, no dia 01/05/1981, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Maria Anita Riguetti. A pretendente: DANIELLE ARAÚJO GASTALDO, 
estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Bernardo do Campo - SP, no dia 
05/07/1994, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Valdir Luiz 
Gastaldo e de Maria do Carmo Araújo Gastaldo.

O pretendente: EDUARDO SKUPLIK, estado civil divorciado, profi ssão piloto de aeronaves, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 15/03/1966, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de João Vinzenz Skuplik e de Erica Wapler Skuplik. A pretendente: 
VANESSA DE LIMA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão comissária de bordo, nascida 
em São Paulo - SP, no dia 13/07/1978, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha 
de Ivan Leonardo da Silva e de Maria do Socorro de Lima Silva.

O pretendente: HENRIQUE VARELLA, estado civil viúvo, profi ssão empresário, nascido 
em São Paulo - SP, no dia 20/02/1955, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de José Varella e de Larenzina Miniaci Varella. A pretendente: RITA DE 
CÁSSIA DE ROSA, estado civil solteira, profi ssão aposentada, nascida em São Paulo 
- SP, no dia 13/10/1964, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Luiz de Rosa e de Luiza Garcia de Rosa.

O pretendente: BRUNO BARBOZA MASCHIARI, estado civil solteiro, profi ssão admi-
nistrador, nascido em São Paulo - SP, no dia 30/08/1988, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Donizete Maschiari e de Celia Florencio Barboza 
Maschiari. A pretendente: LILIAN ALVES DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
contadora, nascida em São Paulo - SP, no dia 05/07/1989, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Benedito Alves da Silva Filho e de Lenira Aparecida 
de Freitas Silva.

O pretendente: GERSON OLIVEIRA CAVALCANTE, estado civil divorciado, profi ssão 
frentista, nascido em São Paulo - SP, no dia 11/12/1975, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio de Barros Cavalcante e de Eliedes Oliveira 
Cavalcanti. A pretendente: ADRIANA SOUSA SILVA, estado civil solteira, profi ssão au-
xiliar administrativo, nascida em Itabuna - BA, no dia 02/10/1975, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Edgar Alves Silva e de Joselita Souza Silva.

33º Subdistrito - Alto da Mooca
I  V  M  - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 

Empresas & Negócios

Intimação - Prazo 20 dias - Proc. 0053059-35.2016.8.26.0100. A Drª. Priscilla Bittar Neves Netto,
Juíza de Direito da 32ªVC do Foro da Capital/SP, Faz Saber a Maria de Lourdes Santos Oliveira, RG
Nº 12.241.694, CPF/MF Nº 048.027.238-73 e terceiros interessados, expedido com prazo de 20 dias,
que, por este Juízo e respectivo cartório, processam - se os autos de Procedimento Sumário que lhes
move Momentum Empreendimento Imobiliário Ltda. Encontrando-se o requerida em lugar incerto e
não sabido, foi determinado sua Intimação, por edital, da Penhora que recaiu sobre os Direitos do um
lote de terreno sob nº 01 da quadra “HC” do Empreendimento Thermas de Sta. Bárbara, situado no
município de Águas de Santa Barbara. desta comarca, de forma retangular com área de 582,60
metros quadrados com as seguintes medidas e confrontações: Frente 06,00 metros com aruá 301,9m
em curva com a Rua 302; fundos 15,00 metros com Área Livre; esquerda 31,00 metros com a Rua
302; Direita 40,00 metros com lote 02, situado no loteamento denominado Thermas de Santa Barbara
Gleba I, em Águas Santa Bárbara, devidamente registrado e matriculado sob nº R-3-6.600, em data de
09 de Novembro de 1.992., do(s) qual(is) foi(ram) nomeado(a)(s) depositário(a)(s), o(a)(s) Sr(a)(s).
Maria de Lourdes Santos Oliveira, RG nº 12.241.694, CPF/ MF Nº 048.027.238-73. O(A)(s)
depositário(a)(s) não pode(m) abrir mão do(s) bem(ns) depositado(s) sem expressa autorização
deste Juízo, observadas as conseqüências do descumprimento das obrigações inerentes. NADA
MAIS. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 05 de Julho de 2017.       (29  e 30)

Edital de Intimação  Prazo de 20 dias. Processo Nº 1000649-93.2015.8. 26.0010/01 O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 2ª VC, do Foro Regional X - Ipiranga, Estado de SP, Dr(a). Caren Cristina Fernandes de
Oliveira, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Ernestina de Sousa Pereira Barrios, Rua Coronel Graca
Martins, 169, Vila Marte - CEP 04250-070, -SP, CPF 114.033.338-07, RG 20.759.019-9, Brasileiro que
por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por “União Social
Camiliana”. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do
CPC, foi determinada a sua Intimação por Edital, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, pague a
quantia de R$ 10.995,21, devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e
honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente,
ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima
indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o
executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua
impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado
e passado nesta cidade de São Paulo, aos 10 de julho de 2017.                                                  (29  e 30)

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 

Empresas & Negócios

 

39º Subdistrito - Vila Madalena
Andreia Ruzzante Gagliardi Martins - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual SPeiro e desejam se casar:

O pretendente: GUILHERME DESTRO PESSOA MENDES, profi ssão: engenheiro de 
audio, estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 13/12/1986, 
residente e domiciliado na Vila Madalena, São Paulo - SP, fi lho de Gilberto Pessoa 
Mendes Junior e de Nilza Destro. A pretendente: ANAÏS GROLIMUND, profi ssão: can-
tora, estado civil: solteira, naturalidade: Suíça, data-nascimento: 12/01/1990, residente 
e domiciliada na Vila Madalena, São Paulo - SP, fi lha de Marc Armand Grolimund e de 
Leïla Sylla Grolimund.
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Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 

Empresas & Negócios

        

Distrito - Itaquera
Francisco Marcio Ribas - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

ED LINCOLN CANDIDO FERREIRA, estado civil solteiro, profi ssão eletricista, nascido 
em São Paulo - Capital (CN:LV.A/020.FLS.258 JABAQUARA/SP), São Paulo, SP no dia 
treze de setembro de mil novecentos e setenta e oito (13/09/1978), residente e domici-
liado Rua Dante Alderigo, 821, bloco A, apartamento 33, Jardim Santa Etelvina, nesta 
Capital, São Paulo, SP, fi lho de Jair Ferreira e de Luciria Candida. AVANILDE BISPO 
SANTOS, estado civil solteira, profi ssão secretária, nascida em Floresta Azul, Estado da 
Bahia (CN:LV.A/010.FLS.220V FLORESTA AZUL/BA), Floresta Azul, BA no dia dezessete 
de novembro de mil novecentos e setenta e três (17/11/1973), residente e domiciliada 
Rua Barro Duro, 291, Vila Campanela, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Bispo 
Santos e de Cezina Maria da Conceição.

MICHAEL HENRIQUE FERREIRA, estado civil divorciado, profi ssão auxiliar de expe-
dição, nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e seis de abril de 
mil novecentos e noventa e um (26/04/1991), residente e domiciliado Rua Beleza Pura, 
740, casa 01, Conjunto Habitacional A E Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de 
Maria Lucia Ferreira. CAROLINE VIEIRA DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão 
operador de teleatendimento receptivo, nascida em neste Distrito (CN:LV-A 187,FLS.156V-
-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia primeiro de agosto de mil novecentos e noventa 
e três (01/08/1993), residente e domiciliada Rua Beleza Pura, 740, casa 01, Conjunto 
Habitacional A E Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ronaldo Dias de Oliveira 
e de Gilmara Vieira da Silva Oliveira.

FELIPE ALVES DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, nascido em neste 
Distrito (CN:LV.A/108.FLS.179V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e oito de 
setembro de mil novecentos e oitenta e oito (28/09/1988), residente e domiciliado Rua 
Filipe Lauri, 369, apartamento 12-B, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Jorge Luiz Alves de Oliveira e de Glaucia Aparecida de Oliveira. 
ANA CAROLINA DA SILVA SANTOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em 
Santana do Ipanema, Estado de Alagoas (CN:LV.A/036.FLS.327 MACEIÓ/AL), Santana 
do Ipanema, AL no dia seis de agosto de mil novecentos e noventa e quatro (06/08/1994), 
residente e domiciliada Rua Lagoa D'Anta, 162, fundos, Parque Císper, nesta Capital, São 
Paulo, SP, fi lha de Olavo Angelo Custódio dos Santos e de Ana Selma da Silva Santos.

MARCOS PAULO DOS SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão copeiro, nascido 
em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e oito de agosto de mil novecentos 
e noventa (28/08/1990), residente e domiciliado Rua Catarina Lopes, 596, casa 01, Vila 
Regina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Pericles Jose dos Santos e de Lourdes 
Aparecida Santos. JACIARA SOARES DE MENEZES, estado civil solteira, profi ssão do 
lar, nascida em Senhor do Bonfi m, Estado da Bahia (CN:LV-A-24,FLS.223V SENHOR DO 
BONFIM/BA), Senhor do Bonfi m, BA no dia vinte e seis de dezembro de mil novecentos 
e noventa e um (26/12/1991), residente e domiciliada Rua Catarina Lopes, 596, casa 
01, Vila Regina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ubirajara Dias de Menezes e de 
Maria de Fatima Oliveira Soares.

LUIZ HENRIQUE ROCHA LIMA, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, nascido em 
Osasco, neste Estado (CN:LV-A-63,FLS.359-2º SUBDISTRITO DE OSASCO/SP), Osasco, 
SP no dia três de junho de mil novecentos e noventa e um (03/06/1991), residente e 
domiciliado Rua Rio Birigui, 216, Gleba do Pêssego, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de Luiz Carlos de Lara Lima e de Arminda Rocha. FABIANE LIMA DOS SANTOS, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Itabuna, Estado da Bahia (CN:LV-A-56,FLS.267V 
BUERAREMA/BA), Itabuna, BA no dia treze de fevereiro de mil novecentos e noventa e 
três (13/02/1993), residente e domiciliada Rua Rio Birigui, 216, Gleba do Pêssego, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Pereira Santos e de Elenilce Lima dos Santos.

MARCOS AURELIO LOURENÇO, estado civil solteiro, profi ssão operador, nascido em São 
Paulo - Capital (CN:LV-A-437,FLS.261-CAPELA DO SOCORRO/SP), São Paulo, SP no 
dia doze de maio de mil novecentos e noventa e sete (12/05/1997), residente e domiciliado 
Rua Harry Danhenberg, 36, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel 
Lourenço e de Andrea Gadini. JULIANA DE OLIVEIRA GOMES, estado civil solteira, 
profi ssão atendente, nascida em neste Distrito (CN:LV-A-251,FLS.152-ITAQUERA/SP), 
São Paulo, SP no dia vinte e oito de maio de mil novecentos e noventa e seis (28/05/1996), 
residente e domiciliada Rua Harry Danhenberg, 36, Vila Carmosina, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Mirovaldo Gomes da Cunha e de Divane Maria de Oliveira.

CRISTIANO JOSÉ DE BARROS, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, nascido 
em Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/063.FLS.077-TATUAPÉ/SP), São Paulo, 
SP no dia sete de setembro de mil novecentos e oitenta e oito (07/09/1988), residente e 
domiciliado Avenida Maria Luiza Americano, 2394, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de 
José Roberto de Barros e de Edileuza Maria da Silva. DAIANA GONÇALVES DA SILVA, 
estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/171.FLS.170V-
-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia seis de novembro de mil novecentos e noventa 
e dois (06/11/1992), residente e domiciliada Avenida Maria Luiza Americano, 2394, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jair Alves da Silva e de Antonia Gonçalves dos Santos.

SHERITON SILVA, estado civil solteiro, profi ssão gerente comercial, nascido em Subdistrito 
Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/068.FLS.112V TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP no dia oito 
de setembro de mil novecentos e oitenta e nove (08/09/1989), residente e domiciliado 
Rua Sílvio Barbini, 676, bloco B, apartamento 21, Conjunto Residencial José Bonifácio, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ubirajara Luciano da Silva e de Vera Lucia da Silva. 
NEPHELE MAURER RABELLO, estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida em 
São Paulo - Capital (CN:LV.A/337.FLS.147V-CERQUEIRA CESAR/SP, São Paulo, SP 
no dia trinta e um de janeiro de mil novecentos e noventa e um (31/01/1991), residente e 
domiciliada Rua Sílvio Barbini, 676, bloco B, apartamento 21, Conjunto Residencial José 
Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ingrid Maurer Rabello.

ERALDO JOSÉ DE LUCENA, estado civil solteiro, profi ssão motorista, nascido em 
Caruaru, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/079.FLS.212V CARUARU/PE), Caruaru, PE 
no dia treze de novembro de mil novecentos e sessenta e sete (13/11/1967), residente e 
domiciliado Rua Rio do Veríssimo, 287, casa 05, Jardim Marabá, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de José Sobrinho de Lucena e de Luiza Nascimento de Lucena. CLERISMAR 
DO NASCIMENTO FERREIRA, estado civil divorciada, profi ssão auxiliar de enfermagem, 
nascida em Belém, Estado do Pará, Belém, PA no dia doze de março de mil novecentos 
e sessenta e três (12/03/1963), residente e domiciliada Rua Rio do Veríssimo, 287, casa 
05, Jardim Marabá, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luiz Gonzaga Ferreira e de 
Maria de Lourdes Nascimento Ferreira.

ROBEMÁRIO ROSA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão azulejista, nascido em 
Caém, Estado da Bahia (CN:LV.A/032.FLS.097 SAÚDE/BA), Caém, BA no dia dezenove 
de janeiro de mil novecentos e setenta e nove (19/01/1979), residente e domiciliado Rua 
Alfredo Ricci, 344, bloco A, apartamento 22, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Mauricio Alves dos Santos e de Analina Rosa de Jesus. 
ADRIANA GONÇALVES PEREIRA, estado civil solteira, profi ssão babá, nascida em Poté, 
Estado de Minas Gerais (CN:LV.A/023.FLS.281-POTÉ/MG), Poté, MG no dia quinze de 
outubro de mil novecentos e setenta e oito (15/10/1978), residente e domiciliada Rua 
Alfredo Ricci, 344, bloco A, apartamento 22, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Cristalino Gonçalves Pereira e de Josefa Maria da Silva.

ESTEVÃO RODRIGO MARTINS, estado civil solteiro, profi ssão vistoriador veicular, nascido 
em subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/061.FLS.005-TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP 
no dia vinte e um de setembro de mil novecentos e oitenta e oito (21/09/1988), residente e 
domiciliado Rua José Canavas, 115, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de José Joaquim Martins Neto e de Marta Regina de Lara Martins. 
CARINA CONCEIÇÃO RODRIGUES, estado civil solteira, profi ssão ajudante de cozinha, 
nascida em neste Distrito (CN:LV.A/105.FLS.179V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no 
dia onze de abril de mil novecentos e oitenta e oito (11/04/1988), residente e domiciliada 
Avenida Aldeia Manuel Antônio, 203, casa 02, Vila Nhocune, nesta Capital, São Paulo, 
SP, fi lha de Fabio José Rodrigues e de Laodicéia Conceição Rodrigues.

THIAGO DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de enfermagem, nascido 
em Subdistrito Moóca, nesta Capital (CN:LV.A/053.FLS.083-MOÓCA/SP), São Paulo, 
SP no dia três de janeiro de mil novecentos e oitenta e nove (03/01/1989), residente e 
domiciliado Rua Victório Santim, 3086, bloco A, apartamento 707, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Dorival dos Reis Oliveira Júnior e de Maria de Lourdes Oliveira. RA-
PHAEL HESPANHA VALENTIM, estado civil solteiro, profi ssão enfermeiro, nascido em 
São Paulo - Capital (CN:LV.A/032.FLS.157 MOÓCA/SP), São Paulo, SP no dia cinco de 
setembro de mil novecentos e oitenta e três (05/09/1983), residente e domiciliado Rua 
Victório Santim, 3086, bloco A, apartamento 707, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de 
Marcio Souza Valentim e de Célia Hespanha Valentim.

CLAUDIO DE OLIVEIRA ARAUJO, estado civil solteiro, profi ssão operador de máquina, 
nascido em Subdistrito Cerqueira César, nesta Capital (CN:LV.A/008.FLS.299-ITAQUERA/
SP), São Paulo, SP no dia sete de outubro de mil novecentos e setenta e seis (07/10/1976), 
residente e domiciliado Rua Flor de Santa Cruz, 14, casa A, Vila Verde, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Rosendo dos Santos Araujo e de Cleusa Maria de Oliveira. MÁRCIA 
FRANCISCA DIAS DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Recife, 
Estado de Pernambuco (CN:LV.A/142.FLS.152-13º DISTRITO DE CASA AMARELA-
-RECIFE/PE), Recife, PE no dia dez de junho de mil novecentos e sessenta e nove 
(10/06/1969), residente e domiciliada Rua Flor de Santa Cruz, 14, casa A, Vila Verde, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Pedro Rosendo da Silva e de Josefa Francisca Dias.

MARIO CEZAR SAES FRANCISCO, estado civil solteiro, profi ssão eletricista industrial, 
nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/074.FLS.152-ALTO DA MOÓCA/SP), São Paulo, 
SP no dia vinte e um de abril de mil novecentos e oitenta e nove (21/04/1989), residente 
e domiciliado Rua Sabbado D'Ângelo, 745, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Mario 
Francisco Filho e de Ilani de Fatima Domingues Saes Francisco. LUZIA MARTINS DA 
SILVA, estado civil solteira, profi ssão 1/2 ofi cial de impressora, nascida em Mombaça, 
Estado do Ceará (CN:LV.A/078.FLS.147-MOMBAÇA/CE), Mombaça, CE no dia vinte e 
três de janeiro de mil novecentos e noventa (23/01/1990), residente e domiciliada Rua 
Sabbado D'Ângelo, 745, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco Vieira da Silva 
e de Osmarina Martins da Silva.

NELSON PEREIRA DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão aposentado, nascido 
em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia seis de outubro de mil novecentos e 
sessenta e oito (06/10/1968), residente e domiciliado Rua Floco de Neve, 81, A, Parque 
Guarani, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Pereira da Silva e de Catarina 
Barbosa da Silva. MARCIA CONSTANCIO, estado civil divorciada, profi ssão assistente 
de recursos humanos, nascida em São Miguel Paulista, nesta Capital, São Paulo, SP 
no dia quinze de julho de mil novecentos e setenta (15/07/1970), residente e domiciliada 
Rua Folha de Hera, 15, casa 02, Parque Guarani, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Antonio Constancio Mora e de Maria Izabel Constancio.

WILLIAM RODRIGUES DE AZEVEDO VIEIRA, estado civil solteiro, profi ssão mecânico, 
nascido em neste Distrito (CN:LV.A/211.FLS.153-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
três de outubro de mil novecentos e noventa e quatro (03/10/1994), residente e domiciliado 
Rua Serra do Ouro Branco, 53, Jardim Marabá, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de 
Airton de Azevedo Vieira e de Eliana Rodrigues da Conceição. ANA CRISTINA PEREIRA 
DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida em Flores, Estado de 
Pernambuco (CN:LV.A/003.FLS.248-DISTRITO DE SITIO DOS NUNES-FLORES/PE), 
Flores, PE no dia vinte e três de fevereiro de mil novecentos e noventa e cinco (23/02/1995), 
residente e domiciliada Rua Luís Gomes Tourinho, 166, Jardim Moreno, nesta Capital, São 
Paulo, SP, fi lha de José Ferreira dos Santos e de Maria Leonilda Pereira do Nascimento.

MOIZÉS CHAVES DIONIZIO, estado civil divorciado, profi ssão aposentado, nascido 
em Aiuruoca, Estado de Minas Gerais, Aiuruoca, MG no dia vinte e um de junho de mil 
novecentos e trinta e seis (21/06/1936), residente e domiciliado Estrada Municipal do 
Pinhal, Km 02, Campos de Cunha, Cunha, neste Estado, Cunha, SP, fi lho de Francisco 
Dionizio Sobrinho e de Rosa Antonieta Chaves. JULIA LAGO DE SOUZA, estado civil 
viúva, profi ssão aposentada, nascida em Conceição do Almeida, Estado da Bahia, 
Conceição do Almeida, BA no dia quinze de junho de mil novecentos e quarenta e oito 
(15/06/1948), residente e domiciliada Rua Marcos Liberi, 196, apartamento 21-B, Conjunto 
Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Evaristo Pereira do 
Lago e de Antonia Oliveira Lago.

DANILO JOSÉ DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão analista de sistemas, 
nascido em São Paulo - Capital (CN:LV-A-462,FLS.183-SANTO AMARO/SP), São 
Paulo, SP no dia dezoito de junho de mil novecentos e noventa e dois (18/06/1992), 
residente e domiciliado Rua Dalmo Cavallari, 263, Parque Guarani, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Osvaldo José dos Santos e de Francenilda Aparecida dos Santos. 
EMELI FRANCINE DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão recepcionista, nascida em 
Peruíbe, neste Estado (CN:LV-A-13,FLS.146V PERUÍBE/SP), Peruíbe, SP no dia trinta 
de maio de mil novecentos e noventa e cinco (30/05/1995), residente e domiciliada Rua 
Dalmo Cavallari, 263, Parque Guarani, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Sabino 
Ferreira e de Maria Jesus da Silva.

WILLIAN LEVI GOMES, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, nascido em São Mi-
guel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/362.FLS.019-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São 
Paulo, SP no dia doze de dezembro de mil novecentos e noventa e três (12/12/1993), 
residente e domiciliado Rua Recanto do Emanuel, 252, casa 01, Conjunto Residencial 
José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Isac Levi Gomes e de Adriana Al-
ves Motta. ELIDA FERREIRA DE SOUZA TERTULIANO, estado civil solteira, profi ssão 
recepcionista, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/203.FLS.008V ITAQUERA/SP), São 
Paulo, SP no dia quinze de abril de mil novecentos e noventa e quatro (15/04/1994), 
residente e domiciliada Rua Recanto do Emanuel, 252, casa 01, Conjunto Residencial 
José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jildemar Souza Tertuliano e de 
Silvana Ferreira de Souza Tertuliano.

HORÁCIO SHIZUO MIYAMOTO, estado civil solteiro, profi ssão cirurgião dentista - clínico 
geral, nascido em Adamantina, neste Estado (CN:LV.A/027.FLS.098-ADAMANTINA/SP), 
Adamantina, SP no dia primeiro de março de mil novecentos e sessenta e três (01/03/1963), 
residente e domiciliado Rua Sabbado D'Ângelo, 755, casa 12, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Hiroyuki Miyamoto e de Fussako Sassaka Miyamoto. CÍCERA MARIA DA 
SILVA, estado civil divorciada, profi ssão técnico em enfermagem, nascida em Lagoa 
dos Gatos, Estado de Pernambuco, Lagoa dos Gatos, PE no dia oito de julho de mil 
novecentos e sessenta (08/07/1960), residente e domiciliada Rua Sabbado D'Ângelo, 
755, casa 12, neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Rosendo Mariano da Silva e de Maria 
Vicencia da Conceição.

LUCAS RAFAEL DA SILVA PITA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, nas-
cido em neste Distrito (CN:LV.A/267.FLS.196-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
dezesseis de novembro de mil novecentos e noventa e seis (16/11/1996), residente e 
domiciliado Rua Itamar Franco, 615, casa 02, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Erivaldo da Silva Pita e de Luzia Cristina Silva. BRUNA 
ALEXANDRE CONCEIÇÃO, estado civil solteira, profi ssão operadora de loja, nascida 
em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/430.FLS.213-SÃO MIGUEL PAULISTA/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e sete de maio de mil novecentos e noventa e seis 
(27/05/1996), residente e domiciliada Rua Itamar Franco, 615, casa 02, Cidade Antônio 
Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Sidney Aparecido Conceição 
e de Vanderleia Alexandre Conceição.

ADRIANO ALVES FERNANDES, estado civil solteiro, profi ssão cobrador, nascido em 
neste Distrito (CN:LV.A/067.FLS.023-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e três 
de fevereiro de mil novecentos e oitenta e três (23/02/1983), residente e domiciliado Rua 
Praia de Torres, 328, casa 02, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de 
Laercio Fernandes e de Ivone Alves Fernandes. ANA CLEIDE DE OLIVEIRA, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em Parnamirim, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/023.
FLS.270 PARNAMIRIM/PE), Parnamirim, PE no dia dois de dezembro de mil novecentos 
e oitenta e quatro (02/12/1984), residente e domiciliada Rua Praia de Torres, 328, casa 
02, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco das Chagas Oliveira 
e de Tereza Maria de Oliveira.

RAFIK ALALALI, estado civil solteiro, profi ssão gerente administrativo, nascido em Kamed 
El Laouz - Comarca de Bekaa Guarbi - Líbano, Líbano no dia vinte e um de março de 
mil novecentos e noventa e seis (21/03/1996), residente e domiciliado Rua Salim Jorge 
Id, 160, casa 06, Vila Corberi, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Zaidan Alalali e de 
Mourdiah El Malt. SARA SMIDI, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São 
Paulo - Capital (CN:LV.A/128.FLS.004-VILA FORMOSA/SP), São Paulo, SP no dia dois 
de julho de mil novecentos e noventa e sete (02/07/1997), residente e domiciliada Rua 
Salim Jorge Id, 160, casa 06, Vila Corberi, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Khalil 
Smidi e de Nilcea Moreira da Costa Smidi.

LEANDRO ALVES DE MIRA, estado civil solteiro, profi ssão técnico de manutenção, 
nascido em neste Distrito (CN:LV.A/047.FLS.263V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP 
no dia vinte e oito de julho de mil novecentos e oitenta (28/07/1980), residente e do-
miciliado Rua Arraial do Bonfi m, 407, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de José de Mira e de Rosa Maria Alves de Mira. DAIANE CRISTINA DA SILVA, 
estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/037.
FLS.139-SUBDISTRITO TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP no dia vinte e dois de junho 
de mil novecentos e oitenta e três (22/06/1983), residente e domiciliada Rua Arraial 
do Bonfi m, 407, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Severino 
da Silva e de Vera Lucia da Silva.

OTAVIANO DIAS DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão vigilante, nascido em 
São Paulo - Capital (CN:LV-A-60,FLS.246V-SANTO AMARO/SP), São Paulo, SP no 
dia nove de outubro de mil novecentos e setenta e nove (09/10/1979), residente e 
domiciliado Rua José Melani, 98, bloco A, apartamento 51, Conjunto Residencial 
José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Geraldo Miguel de Souza e de 
Marlene Dias de Souza. ERIKA VANESSA BATISTA GENOSO, estado civil solteira, 
profi ssão supervisora de atendimento, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV-A 
20,FLS.261-MOÓCA/SP), São Paulo, SP no dia nove de dezembro de mil novecen-
tos e oitenta (09/12/1980), residente e domiciliada Rua José Melani, 98, bloco A, 
apartamento 51, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Vilma Genoso.

VALTER BARRETO DOS SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão técnico em 
segurança do trabalho, nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia sete 
de maio de mil novecentos e setenta e seis (07/05/1976), residente e domiciliado Rua 
Mariano Moro, 324, casa 03, Vila Regina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Valter 
Leotério dos Santos e de Valmira Barreto dos Santos. DANIELA DE LILLA FELIX, 
estado civil solteira, profi ssão auxiliar administrativo, nascida em São Paulo - Capital, 
(CN:LV.A/015,FLS.022 BRASILÂNDIA/SP), São Paulo, SP no dia três de janeiro de 
mil novecentos e setenta e oito (03/01/1978), residente e domiciliada Rua Mariano 
Moro, 324, casa 03, Vila Regina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Belizário Izidio 
Felix e de Inês Rosana de Lilla Felix.

SOLON CAMPOS SAMPAIO, estado civil solteiro, profissão técnico mecânico, nas-
cido em Subdistrito Moóca, nesta Capital (CN:LV.A/57,FLS.78V-MOÓCA-SP), São 
Paulo, SP no dia dois de maio de mil novecentos e noventa (02/05/1990), residente 
e domiciliado Rua Goiatá, 475, casa N, Parada XV de Novembro, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Orlando Venâncio Sampaio e de Solange Sousa Campos 
Sampaio. MARAILZA D'ARC PIMENTA RAPHAEL, estado civil solteira, profissão 
auxiliar de cobrança, nascida em São Paulo - Capital, (CN:LV.A/49,FLS.58-CASA 
VERDE-SP), São Paulo, SP no dia dez de julho de mil novecentos e oitenta e cin-
co (10/07/1985), residente e domiciliada Rua Goiatá, 475, casa N, Parada XV de 
Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jocenil Raphael e de Maria das 
Dores Pimenta de Souza.

ROBERTO HONORATO FERREIRA, estado civil solteiro, profissão técnico de 
raio X, nascido em São Paulo - Capital (CN:LV-A-30,FLS.221-MOÓCA/SP), São 
Paulo, SP no dia doze de março de mil novecentos e oitenta e três (12/03/1983), 
residente e domiciliado Rua Surucuás, 152, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Carlos Ferreira e de Elza Honorato 
da Silva Ferreira. GISLENE APARECIDA DE OLIVEIRA CABRAL, estado civil 
solteira, profissão nutricionista, nascida em neste Distrito (CN:LV-A-79,FLS.147 
ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e cinco de janeiro de mil novecentos 
e oitenta e cinco (25/01/1985), residente e domiciliada Rua Lincoln Junqueira, 
828, Jardim São Pedro, nesta Capital, São Paulo, SP, filha de Dorival Cabral e de 
Maria Fatima Cabral.

JOSÉ ELSON RODRIGUES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão jardineiro, nascido 
em Olho D'Agua do Casado, Estado de Alagoas, (CN:LV.A/024,FLS.297-OLHO D'ÁGUA 
DO CASADO-AL), Olho D'Água do Casado, AL no dia vinte e nove de janeiro de mil nove-
centos e oitenta e um (29/01/1981), residente e domiciliado Travessa Augusta de Jesus 
Iebra, 06, Vila Campanela, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Viturino da Silva e 
de Lucidalva Rodrigues. PATRICIA SOUZA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão 
merendeira escolar, nascida em Aracaju, Estado de Sergipe, (CN:LV.A/160,FLS.048 2º 
DISTRITO DE ARACAJU/SE), Aracaju, SE no dia oito de setembro de mil novecentos 
e oitenta e um (08/09/1981), residente e domiciliada Travessa Augusta de Jesus Iebra, 
06, Vila Campanela, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Geraldo Manoel De Souza e 
de Iraci Vieira dos Santos.

EDUARDO PEREIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão inspetor de ensaios, 
nascido em Subdistrito Mooca, nesta Capital (CN:LV.A 38,FLS.70Vº-MOOCA/SP), São 
Paulo, SP no dia vinte e oito de fevereiro de mil novecentos e oitenta e cinco (28/02/1985), 
residente e domiciliado Rua Rio Tefé, 267, Gleba do Pêssego, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Edison Pereira da Silva e de Joana Aparecida Britto da Silva. MADELAINE 
SANTANA DE JESUS, estado civil solteira, profi ssão operadora de tele atendimento, 
nascida em Subdistrito Vila Nova Cachoeirinha, nesta Capital (CN:LV.A-117-FLS.261-VILA 
NOVA CACHOEIRINHA/SP), São Paulo, SP no dia dois de outubro de mil novecentos e 
noventa e um (02/10/1991), residente e domiciliada Rua Particular, 35, Vila Nova Parada, 
nesta Capital, São Paulo, SP, fi lha de Sergio Luiz de Jesus e de Silvana Aparecida de 
Santana Jesus.

RENATO BRAZÃO DONATI, estado civil solteiro, profi ssão assistente comercial, nascido 
em Subdistrito Lapa, nesta Capital (CN:LV.A/94,FLS.213-LAPA-SP), São Paulo, SP no 
dia cinco de março de mil novecentos e oitenta e dois (05/03/1982), residente e domici-
liado Rua Rio Imburana, 318, casa 03, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Wanderlei 
Tadeu Donati e de Vanda Terezinha Brazão Donati. ANTONIA FERNANDA DA SILVA 
SOUSA, estado civil solteira, profi ssão gerente, nascida em Acopiara, Estado do Ceará, 
(CN:LV.A/21-V,FLS.458 TRUSSU-ACOPIARA-CE), Acopiara, CE no dia cinco de abril de 
mil novecentos e oitenta e oito (05/04/1988), residente e domiciliada Rua Rio Imburana, 
318, casa 03, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Vicente da Silva e de Antonia 
Rozineide de Sousa Silva.

EDI CARLOS SILVA RODRIGUES DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
vigilante, nascido em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV-A-221-FLS.249-SÃO 
MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e cinco de março de mil nove-
centos e oitenta e sete (25/03/1987), residente e domiciliado Rua Nova Bassamo, 78, 
Jardim Norma, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Carlos Rodrigues dos Santos 
e de Ednalva Soares da Silva. VANESSA SÁ DE SANTANA, estado civil solteira, 
profi ssão auxiliar de produção, nascida em Morungaba, neste Estado (CN:LV-A-
-111,FLS.290 ITATIBA/SP), Morungaba, SP no dia dez de janeiro de mil novecentos 
e noventa (10/01/1990), residente e domiciliada Rua Orlando Fratucelli, 507, Vila 
Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Vavá Osvaldo de Santana e de Adelina 
Silva de Sá Santana.

MULLER SILVA GUIMARÃES COSTA, estado civil solteiro, profi ssão ofi cial de eletricista, 
nascido em neste Distrito, (CN:LV.A/131,FLS.263 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
sete de setembro de mil novecentos e noventa (07/09/1990), residente e domiciliado 
Rua Etelvino Gama Sobrinho, 06, casa 04, Jardim Norma, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Milton Guimarães Costa e de Maria Aparecida da Silva Costa. GISLAINE CRUZ 
SOUZA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de limpeza, nascida em São Paulo - Ca-
pital, (CN:LV.A/146,FLS.256 BUTANTÃ/SP), São Paulo, SP no dia vinte e cinco de abril 
de mil novecentos e oitenta e quatro (25/04/1984), residente e domiciliada Rua Etelvino 
Gama Sobrinho, 06, casa 04, Jardim Norma, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João 
de Souza e de Gilberta de Jesus Cruz.

FELIPE GEREMIAS DOS SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão empresário, nascido 
em São Miguel Paulista, nesta Capital, São Paulo, SP no dia vinte e seis de maio de mil 
novecentos e setenta e cinco (26/05/1975), residente e domiciliado Rua Iberê Gomes 
Grosso, 285, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de 
Antonio Geremias dos Santos e de Nilza Otilia dos Santos. DANIELLE BEZERRA DA 
SILVA SANTOS, estado civil solteira, profi ssão estudante e empresária, nascida em 
Araguaína, Estado de Tocantins (CN:LV.A-64,FLS.292-ARAGUAÍNA/TO), Araguaína, TO 
no dia vinte e um de outubro de mil novecentos e noventa e cinco (21/10/1995), residente 
e domiciliada Rua Iberê Gomes Grosso, 285, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco de Paulo da Silva Junior e de Miralda Simão 
dos Santos Silva.

RHAEL FELIPE DOMINGOS DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão motorista, nascido 
em Subdistrito Vila Formosa, nesta Capital (CN:LV.A/95,FLS.193-VILA FORMOSA-SP), São 
Paulo, SP no dia vinte e um de setembro de mil novecentos e oitenta e nove (21/09/1989), 
residente e domiciliado Rua Virgínia de Miranda, 634, Jardim Norma, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Alexandre Domingos da Silva e de Patricia Oliveira da Silva. AMANDA 
MARTINS DE OMENA, estado civil solteira, profi ssão assistente administrativo, nascida 
em São Paulo - Capital, (CN:LV.A/200,FLS.125V LIBERDADE-SP), São Paulo, SP no dia 
seis de março de mil novecentos e noventa e dois (06/03/1992), residente e domiciliada 
Rua José Alves dos Santos, 300, Vila Campanela, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Wilson Viana de Omena e de Ildeth Martins de Omena.

MATHEUS MILANI LOPES, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de contas à receber, 
nascido em neste Distrito (CN:LV-A-199,FLS.153V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no 
dia dezesseis de março de mil novecentos e noventa e quatro (16/03/1994), residente e 
domiciliado Rua Felipe Bonani, 86, Jardim Bandeirante, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lho 
de Milton dos Santos Lopes e de Edna Milani Lopes. ANDREIA ALVES DA SILVA, estado 
civil solteira, profi ssão enfermeira, nascida em neste Distrito (CN:LV-A-150,FLS.130V-
-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia quatro de outubro de mil novecentos e noventa 
e um (04/10/1991), residente e domiciliada Rua Joaquim Antônio de Souza, 143, Cidade 
Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Levi da Silva e de Marta Alves da Silva.

DAVID PETERS DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão biomédico, nascido em 
neste Distrito (CN:LV.A/093.FLS.210V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dezessete 
de janeiro de mil novecentos e oitenta e sete (17/01/1987), residente e domiciliado 
Rua Reverendo Alcides Franco, 150, Jardim Itapemirim, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Manoel Nascimento dos Santos Filho e de Leila Maria Peters dos Santos. LI-
LIAM CALDEIRA, estado civil solteira, profi ssão enfermeira, nascida em neste Distrito 
(CN:LV.A/136.FLS.273-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia três de janeiro de mil 
novecentos e noventa e um (03/01/1991), residente e domiciliada Rua Jardim Tamoio, 
1703, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João 
Batista Reis Caldeira e de Marcia Silva Soares Caldeira.

LUCIANO VEIGA MENDES, estado civil solteiro, profi ssão estudante, nascido em 
Subdistrito Saúde, nesta Capital (CN:LV.A/081.FLS.124 SAÚDE/SP), São Paulo, SP 
no dia vinte de dezembro de mil novecentos e oitenta e seis (20/12/1986), residente e 
domiciliado Rua Fabrízio Caroso, 72, Parque dos Bancários, nesta Capital, São Paulo, 
SP, fi lho de Elenilson Pacheco Mendes e de Luciene Veiga da Silva. SOLANGE XAVIER 
SILVA, estado civil solteira, profi ssão enfermeira, nascida em Subdistrito Liberdade, 
nesta Capital (CN:LV.A/281.FLS.050V SANTO AMARO/SP), São Paulo, SP no dia treze 
de setembro de mil novecentos e oitenta e seis (13/09/1986), residente e domiciliada 
Avenida André Cavalcanti, 780, Vila Regina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José 
Sabino da Silva e de Elizia Inacia Xavier.

MARCOS ALVES DE MORAES, estado civil divorciado, profi ssão motorista, nascido em 
Uraí, Estado do Paraná, Uraí, PR no dia dezesseis de outubro de mil novecentos e setenta 
e cinco (16/10/1975), residente e domiciliado Rua Tauro, 130, casa 01, Recanto Verde 
do Sol, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lho de Otávio de Moraes e de Terezinha Alves 
de Moraes. MARIA DO CARMO DIAS, estado civil solteira, profi ssão copeira, nascida 
em Manoel Vitorino, Estado da Bahia (CN:LV.A-19,FLS.42Vº-MANOEL VITORINO/BA), 
Manoel Vitorino, BA no dia onze de agosto de mil novecentos e oitenta e um (11/08/1981), 
residente e domiciliada Rua Paulo de Veras, 50, casa 01, Jardim Nossa Senhora do Carmo, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Honório Jorge Durões e de Maria Dias da Silva.

RICARDO BASAGNI, estado civil solteiro, profi ssão pedreiro, nascido em Subdistrito 
Santo Amaro, nesta Capital (CN:LV.A/38,FLS.02V-CAPELA DO SOCORRO-SP), São 
Paulo, SP no dia dez de abril de mil novecentos e setenta e um (10/04/1971), residente 
e domiciliado Rua Doutor Manoel Guimarães, 733, casa 02, Vila Taquari, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Eduardo Basagni e de Reginalda Basagni. VALQUIRIA ANTONIA 
DA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão manicure/autônoma, nascida em São Miguel 
Paulista, nesta Capital, São Paulo, SP no dia vinte e dois de março de mil novecentos 
e sessenta e oito (22/03/1968), residente e domiciliada Rua Mário Masini, 147, Vila 
Curuçá, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lha de Leonardo Antonio da Silva e de Maria de 
Lourdes Delfrate da Silva.

CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão protético, nascido 
em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/189.FLS.009-SÃO MIGUEL PAULISTA/
SP), São Paulo, SP no dia seis de julho de mil novecentos e oitenta e cinco (06/07/1985), 
residente e domiciliado Avenida Jacatirão da Serra, 988, Vila Progresso, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de José Carlos de Oliveira e de Deise Aparecida Duarte de Oliveira. 
BIANCA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão agente de telemarketing, nascida 
em neste Distrito (CN:LV.A/178.FLS.193 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e 
sete de outubro de mil novecentos e noventa e dois (27/10/1992), residente e domiciliada 
Avenida Jacatirão da Serra, 988, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Ronaldo Zacarias dos Santos e de Elisangela de Souza.

BRUNO WILLAMI BOMBASSEI, estado civil solteiro, profi ssão motorista, nascido em 
São Caetano do Sul, neste Estado (CN:LV-A-79,FLS.52V-SÃO CAETANO DO SUL/SP), 
São Caetano do Sul, SP no dia vinte e três de julho de mil novecentos e oitenta e oito 
(23/07/1988), residente e domiciliado Rua Serra de São Domingos, 1267, casa 04, Vila 
Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Marcelo Eduardo Bombassei e de 
Alessandra Ramires Cortina Bombassei. LUCIANA APARECIDA PONCE, estado civil 
divorciada, profi ssão do lar, nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia sete 
de novembro de mil novecentos e setenta (07/11/1970), residente e domiciliada Rua 
Serra de São Domingos, 1267, casa 04, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Wilson Ponce e de Janete Mendes Ferreira Ponce.

FELIPE OLIVEIRA DE ALMEIDA, estado civil solteiro, profi ssão educador físico, nascido 
em Subdistrito Cerqueira Cesar, nesta Capital (CN:LV.A/341.FLS.121V-CERQUEIRA 
CESAR/SP), São Paulo, SP no dia treze de julho de mil novecentos e noventa e um 
(13/07/1991), residente e domiciliado Rua José Alves da Silva, 70, Parque Novo Santo 
Amaro, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lho de Edvaldo Gomes de Almeida e de Maria 
de Fatima Oliveira De Almeida. PATRÍCIA DEL NERO ROMANO, estado civil solteira, 
profi ssão fi sioterapeuta, nascida em Subdistrito Vila Mariana, nesta Capital (CN:LV.A/125.
FLS.254V-VILA MARIANA/SP), São Paulo, SP no dia onze de janeiro de mil novecentos 
e noventa e dois (11/01/1992), residente e domiciliada Rua Waldomiro Fonseca, 84, 
Vila Regina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Reinaldo José Romano e de Mirian 
Aparecida Del Nero Romano.

ADEMIR HENRIQUE RIBEIRO, estado civil solteiro, profi ssão vigilante, nascido em 
Canguaretama, Estado do Rio Grande do Norte (CN:LV-A 01,FLS.257-MONTANHAS/
RN), Canguaretama, RN no dia vinte e seis de janeiro de mil novecentos e oitenta 
(26/01/1980), residente e domiciliado Rua Joapitanga, 466, bloco 06, apartamento 52, 
Vila Campanela, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luiz Henrique Ribeiro e de Maria 
Nazaré da Silva Ribeiro. MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO, estado civil solteira, 
profi ssão berçarista, nascida em Mata Grande, Estado de Alagoas (CN:LV-A 14,FLS.87V-
-MATA GRANDE/AL), Mata Grande, AL no dia dezessete de fevereiro de mil novecentos 
e setenta e dois (17/02/1972), residente e domiciliada Rua Joapitanga, 466, bloco 06, 
apartamento 52, Vila Campanela, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Expedito José 
do Nascimento e de Maria Cícera Soares.

FABIO JOSE MARQUES, estado civil solteiro, profi ssão pizzaiolo, nascido em Subdistrito 
Ipiranga, nesta Capital (CN:LV.A/259.FLS.117V IPIRANGA/SP), São Paulo, SP no dia onze 
de fevereiro de mil novecentos e sessenta e oito (11/02/1968), residente e domiciliado 
Rua André Boscoli, 20, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jovino 
Jose Marques e de Maria das Dores Marques. MARILDA RODRIGUES GONÇALVES, 
estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Guaianases, nesta Capital (CN:LV.A/017.
FLS.031 GUAIANASES/SP), São Paulo, SP no dia vinte e três de dezembro de mil no-
vecentos e sessenta e quatro (23/12/1964), residente e domiciliada Rua André Boscoli, 
20, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ivanor Rodrigues Gonçalves 
e de Maria Margarida Rodrigues.

FERNANDO WILLIANS IGNACIO MENDES, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, 
nascido em Subdistrito Ipiranga, nesta Capital (CN:LV.A/207.FLS.112-IPIRANGA/SP), 
São Paulo, SP no dia treze de outubro de mil novecentos e noventa e oito (13/10/1998), 
residente e domiciliado Rua José Henrique Tomaz de Lima, 320, Vila Verde, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Fernando de Lima Mendes e de Sonia Cristina Ignacio 
Mendes. CLARA STEFANIE SOARES DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão 
operadora de telemarketing, nascida em Itaim Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/576.
FLS.103-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia nove de maio de dois 
mil e um (09/05/2001), residente e domiciliada Rua Esperança, 2263, Cidade Antônio 
Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edva Rufi no de Souza e 
de Maria Luiza Soares dos Santos.

DIEGO MOREIRA RUIS, estado civil solteiro, profi ssão gestor de campo, nascido 
em Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A/105.FLS.010 BELENZINHO/SP), 
São Paulo, SP no dia dois de julho de mil novecentos e noventa e um (02/07/1991), 
residente e domiciliado Rua Hipólito de Souza, 84, casa 04, Jardim Nossa Senhora 
do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Odair Ruis e de Rosa Maria Moreira 
Ruis. FERNANDA MENDES SILVA, estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida 
em Santo André, neste Estado (CN:LV.A/069.FLS.002V-2° SUBDISTRITO DE SANTO 
ANDRÉ-UTINGA/SP), Santo André, SP no dia onze de abril de mil novecentos e oitenta 
e nove (11/04/1989), residente e domiciliada Rua Hipólito de Souza, 84, casa 04, Jardim 
Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luiz Miranda Silva e 
de Edileuza Mendes Nascimento.

GERALDO SILVA DE CASTRO, estado civil solteiro, profi ssão torneiro mecânico, nascido 
em Euclides da Cunha, Estado da Bahia (CN:LV-A 52,FLS.88-EUCLIDES DA CUNHA/
BA), Euclides da Cunha, BA no dia cinco de dezembro de mil novecentos e cinquenta 
e sete (05/12/1957), residente e domiciliado Rua Professor Hasegawa, 1799, casa 01, 
Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Matias de Castro e de Carolina Fer-
reira da Silva. ANDRÉA CARVALHO DE SANTANA, estado civil solteira, profi ssão do 
lar, nascida em Euclides da Cunha, Estado da Bahia (CN:LV-A-77,FLS.02 EUCLIDES DA 
CUNHA/BA), Euclides da Cunha, BA no dia dezenove de novembro de mil novecentos 
e oitenta e sete (19/11/1987), residente e domiciliada Rua Professor Hasegawa, 1799, 
casa 01, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Gilton de Santana e de Vanusia 
Oliveira de Carvalho.
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Curso rápido ou 
faculdade: qual o melhor 

caminho para ser um 
programador mobile?

Com o crescimento 

do mercado mobile, 

muitas pessoas têm 

sonhado em ganhar 

a vida programando 

aplicativos para 

Android ou iOS. 

Este realmente é um 

mercado em ascensão, 

não é um “bicho de sete 

cabeças”, mas precisa 

de dedicação e algumas 

horas de estudo

Para conseguir desenvol-
ver um aplicativo, é pre-
ciso ter conhecimentos 

de lógica, especializar-se em 
uma linguagem de progra-
mação e conhecer todos os 
detalhes da plataforma para 
a qual pretende desenvolver. 
São necessárias algumas ho-
ras de estudo, treino e muita 
dedicação. Para isso, existem 
dois caminhos diferentes: 
optar por uma faculdade na 
área de TI (como Sistemas 
da Informação, Ciência da 
Computação ou Engenharia 
da Computação) ou escolher 
cursos livres, que podem ser 
on-lines ou presenciais.

E qual a melhor escolha para 
você? A resposta é: depende. 
Existem vários fatores que 
infl uenciam nessa resposta. 
É preciso pensar no seu mo-
mento profi ssional, quais são 
seus objetivos para o futuro, 
se você está disposto a gastar 
um pouco mais e até mesmo em 
quanta pressa você tem para 
entrar neste mercado. 

Analisando todos os aspec-
tos, o curso superior e os cursos 
livres possuem pontos positi-
vos e negativos. Enquanto um 
curso livre ensina de maneira 
mais rápida e prática, com um 
curso superior no currículo 
você pode ter mais prestígio 
no mercado de trabalho. Mas a 
verdade é que um programador 
pode escolher qualquer um 
destes caminhos para desen-
volver a sua carreira. Não é 
obrigatório ter uma faculdade 
para ser um programador, da 
mesma forma que é impossível 
exigir que todo profi ssional 
faça cursos livres.

Antes de optar por uma 
dessas rotas, minha principal 
dica é: tenha uma meta e faça 
o planejamento da sua carreira. 
Se você é um jovem que pode 
contar com certo apoio fi nan-
ceiro e não tem tanta pressa 
para entrar no mercado de 
trabalho, a faculdade pode ser 
uma boa pedida. Mas se você 
já tem uma carreira em alguma 
outra área e deseja entrar de 
cabeça no mundo dos aplica-
tivos, você certamente está 
com pressa e deseja aprender 
o mais rápido possível. Nesse 
caso, eu recomendo que você 
se especialize com os cursos 
livres.

Uma faculdade apresenta 

um ambiente de conhecimento 
sem igual. Nela você conhece 
pessoas e compartilha conhe-
cimento com profissionais 
em diferentes momentos da 
carreira. Mas tem uma dura-
ção muito mais longa. Muitos 
acabam sendo voltados mais 
para profi ssionais que desejam 
trabalhar na área acadêmica. 
A forma de ensinar foca nos 
conhecimentos teóricos, que 
são importantes para formar 
um bom profi ssional, mas que 
acabam diminuindo o tempo do 
conhecimento prático.

Outro ponto que precisa ser 
levado em conta é a velocidade 
com que as coisas mudam no 
mercado digital. Este é uma 
área extremamente inovado-
ra, com novidades surgindo a 
cada instante. E, infelizmente, 
o conteúdo programático das 
faculdades não conseguem 
acompanhar esse mesmo rit-
mo. O meio acadêmico é bem 
mais burocrático, precisando 
de tempo para conseguir ab-
sorver as novidades.

Os cursos rápidos já possuem 
mais agilidade, conseguindo se 
atualizar com mais facilidade. 
Existem cursos de especiali-
zação em diversas áreas, po-
dendo ser mais abrangentes 
ou específi cos. Isso garante 
que existe um treinamento 
ideal para cada uma de suas 
necessidades.

Com foco maior na prática, 
um curso rápido consegue en-
sinar mais em menos tempo. O 
aluno fi xa melhor o conteúdo 
por aprender com a mão na 
massa e consegue começar 
a desenvolver seus aplicati-
vos em um espaço de tempo 
menor. O valor também acaba 
sendo muito mais atrativo.

Uma tendência que vem 
ganhando força são os boot-
camps. Esse modelo de trei-
namento tem como principal 
vantagem ter uma duração 
mais enxuta com uma aplica-
ção quase que exclusivamente 
prática. Para quem quer entrar 
logo no mercado de trabalho 
mobile, esse acaba sendo um 
dos melhores caminhos.

O mercado mobile apre-
senta oportunidades para 
profi ssionais com diferentes 
perfi s. Isso permite que cada 
desenvolvedor consiga traçar a 
sua própria trajetória, podendo 
escolher entre a faculdade ou 
o curso de curta duração sem 
prejuízo para seu futuro no se-
tor. A escolha depende mais do 
perfi l de cada profi ssional e de 
quais são as suas expectativas. 
Por isso pesquise, conheça di-
ferentes instituições e escolha 
aquela que mais se adapte ao 
seu objetivo.

(*) É S&M Manager da Quaddro - 
Centro de treinamento focado no 

universo mobile, sendo seus carros-
chefe cursos de desenvolvimento 

de aplicativos em sistemas iOS 
e Android. Além desses, oferece 

outros cursos como Design Mobile, 
desenvolvimento de web services 

para aplicativos, games para apps e 
design para interfaces mobile

(www.quaddro.com.br).

Gustavo Torrente (*)

News@TI
Transforma servidores de placas de vídeo 
Tesla em estações de trabalho avançadas

@A NVIDIA anuncia novos recursos de software de virtualização que 
transformam servidores acelerados por placa de vídeo NVIDIA® 

Tesla® em estações de trabalho avançadas e fornecem aos departa-
mentos de TI os recursos de que precisam para atender às demandas 
de um espaço de trabalho virtual em toda a empresa. Certifi cado com 
centenas de aplicativos de estação de trabalho profi ssional, a NVIDIA 
Quadro® é o padrão do setor para visualização profi ssional corporativa 
há muito tempo. Agora, a  NVIDIA Quadro Virtual Data Center Works-
tation Software (Quadro vDWS) oferece uma experiência sem paralelo 
executando gráfi cos virtualizados e cargas de trabalho de computação 
em qualquer estação de trabalho virtual ou laptop dos data centers 
acelerados por NVIDIA Tesla (www.nvidia.com.br).

Conectar para Transformar

@A BASF lançou a edição 2018 do edital Conectar para Transfor-
mar. Com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento das 

comunidades em que atua, a empresa está em busca de novos pro-
jetos de impacto social nas áreas de educação científi ca e ambiental; 
empregabilidade; e proteção dos recursos naturais e biodiversidade. 
Podem participar entidades com ou sem fi ns lucrativos, ONGs, OS-
CIPs e empreendedores individuais de qualquer região do Brasil, 
Argentina e Chile. No Brasil,  a BASF investirá até R$ 80 mil em cada 
projeto selecionado. As inscrições vão até 28 de setembro por meio 
do website https://prosas.com.br/editais/2824-basf-conectar-para-
-transformar-2018. Confi ra mais informações no release abaixo. Em 
caso de dúvidas, estamos à disposição.

A cada momento aparecem 
tecnologias, que trazem inova-
ções para o mundo corporativo 
e de TI, e a hiperconvergência 
é um exemplo. O objetivo fi nal 
é aprimorar o data center, 
hardwares e softwares que 
processam e armazenam as 
informações que circulam 
pelos computadores, sites, 
e-mails, etc. Nos últimos 15 
anos se acostumou a pensar 
em infraestrutura e dados 
transacionais, sistemas de 
registro e aplicações con-
vencionais, utilizando o data 
center como o foco destes 
equipamentos. Na próxima década, a expectativa é que a TI 
deixe de pensar apenas em si própria e observe tudo como 
negócio, abrangendo sistemas integrados, informações valiosas, 
aplicações nativas em nuvem, análise de dados e internet das 
coisas. Isso é a hiperconvergência.

De acordo com a CEO e diretora geral, Sylvia Bellio, da It Line, 
maior revenda da Dell Inc., a forma antiga SAN (Storge Area 
Network), cara e complexa, com alto custo de infraestrutura 
e pessoal capacitado, passará a ser uma infraestrutura mais 
integrada e facilmente gerenciada de forma elástica, ou em 
muitos casos automaticamente para aumentar em escala com 
velocidade, conforme a demanda (scale out).

“As novas empresas não se preocupam mais com a infraestrutu-
ra, porque faz parte do seu negócio e o crescimento é simultâneo. 
Muitas empresas nasceram nesse mundo mais recente e novas 
empresas surgirão no ambiente. Assim os empreendimentos 
atuais precisam inovar e promover a transformação digital 
para acompanhar negócios inovadores que surgiram com suas 
aplicações na nuvem, como no caso das grandes empresas de 
tecnologia do Vale do Silício”, analisa Sylvia.

TI agora faz parte do business
Para a executiva Sylvia Bellio, a modernização, automação 

e transformação são palavras chaves neste processo. A virtu-
alização, segundo ela, é algo presente nas empresas, e neste 
mundo novo, a hiperconvergência vem para facilitar o processo 
e transformar os data centers. “As empresas que trabalham com 
tecnologia, infraestrutura e software, como a nossa, precisam 
mudar o foco das conversas”, avisa.

De acordo com ela, até agora 
apresentavam-se as propostas 
e as soluções para as equipes 
de TI, e muitas vezes também 
se buscava o departamento de 
compras, que procurava sem-
pre a melhor solução dentro 
do custo estimado. Mas, em 
sua opinião, hoje é preciso 
também ir atrás dos respon-
sáveis pelo negócio. “Grandes 
empresas têm isto muito claro 
e defi nido, mas o mercado de 
pequenas e médias empresas, 
muitas vezes, enfrenta ainda o 
desafi o de conhecer, aprender 
e modernizar seu negócio 

sem ter pessoas ou cargos diferenciados para ajudá-los neste 
processo”, avalia.

O grande diferencial da hiperconvergência é a agilidade
A agilidade é o foco para crescer, e no entender de Sylvia, é 

preciso rapidez para mudar e transformar, diminuindo o ciclo 
para aplicações e serviços, o chamado Data Center in box. “O 
segredo da hiperconvergência está na virtualização, isto é, na 
migração das funções que eram exercidas por diversas máquinas 
para o ambiente virtual”, explica.

Para a especialista em TI, não é só espaço que a empresa 
ganhará com a hiperconvergência, e com hardwares, softwares 
e nuvem, que passam a interagir entre si, mas também pela 
mudança do processo de “decodifi car” e “guardar” os dados 
de todo o sistema de tecnologia da organização de forma mais 
simples, ágil e efi ciente. “Isto signifi ca que a infraestrutura tec-
nológica da empresa fi cará mais compacta e que as máquinas 
interligadas funcionarão de maneira mais rápida, terão maior 
capacidade de armazenamento e, ainda, haverá redução de 
profi ssionais especializados para operá-la, tornando possível 
para funcionários de outros setores lidar com a tecnologia”, 
ressalta Sylvia Bellio.

Conforme a especialista em infraestrutura de TI da It Line, 
ao optar por soluções de  hiperconvergência, as vantagens são 
imediatas. “Grandes marcas, como a Dell, possuem um portfó-
lio de soluções hiperconvergentes para auxiliar as empresas e 
aplicar todo o potencial desse recurso. Podemos oferecer estas 
soluções, produtos e serviços para viabilizar seu uso plenamen-
te”, informa Bellio.

Como fazer up-grade e reduzir a infraestrutura 
de tecnologia com a hiperconvergência

Eduardo Borba (*)

Em outras palavras, a dinâmica, que antes conduzida com 
entregas de longo prazo, hoje precisa dar lugar a entregas 
ágeis e que atendam rapidamente a demanda de inovação 

do mercado. E como o profi ssional deve se preparar para atender 
este novo perfi l de consumo?

Neste primeiro artigo da série, a proposta é mostrar que o 
cenário está mudando ano a ano e com certa difi culdade de pre-
visibilidade, pois a inovação tem a característica de círculos mais 
curtos. Levando em consideração este estigma, os profi ssionais 
devem buscar especialização de curta duração que abordem 
novas capacidades e tecnologias. É diferente da formação que 
estávamos acostumados no século XX. Hoje, uma especialização 
de dois anos já corre o risco de se tornar obsoleta antes mesmo 
de sua conclusão, impedindo o profi ssional de testá-la no mer-
cado de trabalho.

A exemplo das metodologias de desenvolvimento atuais, como o 
Ágile, no qual o desenvolvimento é realizado por etapas e testado 
constantemente, o profi ssional também deve buscar qualifi cações 
curtas e constantes para atender rapidamente a demanda vigente 
no momento, ou seja, é preciso estar adaptado ao mercado de 
trabalho e preparado para atender a demanda do cliente.

Ou seja, não é preciso deixar de lado seu conhecimento adquirido 
ao longo dos anos, mas somar a essa bagagem as necessidades 
do negócio atendido. Por exemplo, um arquiteto deve unir sua 
experiência na criação de uma maquete física para transformá-la 
numa versão virtual.

O impacto da transformação digital 
na carreira dos profi ssionais de TI

A adoção da transformação digital pelas empresas, baseada na melhor experiência do cliente, trouxe 
um impacto na carreira dos profi ssionais de Tecnologia da Informação. A tendência do digital veio para 
atender um novo perfi l de cliente, mais imediatista e dinâmico e que, portanto, exige um atendimento 
mais ágil e customizado, impactando inclusive naquele que o atende

E o profi ssional de TI? Esse deve se inteirar das demandas 
dos segmentos em que atua para buscar a especialização rapi-
damente. Quem não se requalifi car, não conseguirá se manter no 
mercado. E, qual a responsabilidade das empresas nessa jornada 
de transformação em ritmo acelerado?

A maioria das empresas toma decisões com base no ROI, mas 
no caso da inovação, fi ca difícil quantifi car o retorno sobre o 
investimento e, por isso, acabam deixando o tema apenas na 
agenda. Porém, uma boa saída é criar grupos de discussão para 
promover programas de transformação digital e, posteriormente, 
colocá-los em prática.

Quando se fala em transformação digital, todos pensam na 
tecnologia em si, mas se esquecem do impacto que ela traz na 
vida das pessoas. Mais do que nunca, estamos vendo um cenário 
de humanização e customização da tecnologia, no qual o usuário 
pode se sentir único. A experiência do usuário mudou e isso exige 
novos perfi s profi ssionais de atendimento.

A academia ainda tem seu papel nas especializações, mas as 
circunstâncias exigem que elas sejam aprimoradas constante e 
rapidamente, enquanto as empresas discutem e as testam para 
melhorar a experiência do usuário. Quem vem nessa jornada? 
Juntos, academia, empresas e profi ssionais podem construir e 
prover uma experiência única para essa geração tão exigente e 
sob demanda. O tema é complexo e merece novas discussões que 
serão abordadas em outros artigos que tratam do tema. Até lá!

(*) É presidente da SONDA, maior companhia latino-americana de soluções e 
serviços de tecnologia.

Compaq lança notebook mais fi no do Brasil  
        com leitor biométrico

A Compaq lançou sua nova linha de produtos e 
dentre os modelos de notebooks, está o Presario 
CQ-17. Com design moderno e discreto, o notebook 
traz recursos inovadores, como o leitor biométrico, 
que permite o desbloqueio do Windows em apenas 1 
toque e a tecnologia Sleep & Charge, que possibilita 
ao usuário carregar equipamentos via USB mesmo 
com o notebook desligado. Com 17mm de espessura 
e fabricado no Brasil, o modelo tem preço a partir 
de R$ 1.299 e pode ser encontrado nos principais 
varejistas do país, seja lojas físicas ou e-commerce, 
a partir de setembro. 

Preparado para desempenhar todas as atividades 
diárias do consumidor doméstico e do usuário corpo-

rativo, o Presario CQ-17 conta com porta USB tipo-C, 
com dimensões reduzidas e novo formato simétrico 
que aceita a conexão de qualquer um dos lados do 
conector. Isto signifi ca que não é mais necessário 
perder tempo procurando o lado correto para conectar 
um dispositivo. Além disso, esta nova porta possibilita 
cargas mais rápidas e longa duração. 

Na cor prata e com tela de 14' HD, ou seja, de alta 
defi nição, para reprodução de conteúdo e vídeos, o 
notebook soma ao novo portfólio da Compaq confi -
gurado com processador Intel Dual Core, memória 
de 4GB, sistema operacional Windows 10 e com 
duas opções de tecnologia de armazenamento: HD 
de 500GB e/ou SSD de 32GB.www.compaq.com.br


